
Додаток 2

Напрям/ціль № з/п Заходи Дії

Статус 
виконанн

я 
станом 

Коментар щодо статусу виконання 
Дата 

початку
Дата 

реалізації
Відповідальні 
за виконання

(i) Упровадити план дій щодо реалізації 
Закону України "Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів  України щодо 
удосконалення функцій із державного 
регулювання ринків  фінансових послуг"

Національний банк України (далі - НБУ): виконано план дій щодо реалізації "спліт": з 01.07.2020 НБУ перебрав  на себе функції регулятора ринку небанківських фінансових послуг: страхових, лізингових, факторингових компаній, кредитних 
спілок, ломбардів  та інших фінансових компаній, Національна комісія з цінних паперів  та фондового ринку (далі – НКЦПФР) - функції з державного регулювання і нагляду у сферах накопичувального пенсійного забезпечення та функціонування 
фінансово-кредитних механізмів  і управління майном під час будівництва житла та операцій з нерухомістю 01.01.2020 31.12.2020

НБУ, НКЦПФР, 
ФГВФО

(ii) Удосконалити регулювання 
фінансового ринку України та усунути 
регуляторний арбітраж 

НБУ: Верховною Радою України (далі - ВРУ) прийнято:
- Закон України "Про фінансові послуги та фінансові компанії" від 14.12.2021 №  1953-IX (зареєстровано у ВРУ 15.02.2021 за реєстраційним №  5065);
- Закон України "Про страхування" від 18.11.2021 №  1909-IX (зареєстровано у ВРУ 29.03.2021 за реєстраційним №  5315).
Проєкт  Закону України "Про кредитні спілки" (зареєстровано у ВРУ 22.02.2021 за реєстраційним №  5125) прийнято за основу 01.06.2021, очікує на розгляд у повторному другому читанні.
Розроблено проєкти регуляторних актів  відповідно до Плану підготовки проєктів  регуляторних актів  Національного банку України на 2021 рік

01.01.2020 31.12.2024 НБУ, НКЦПФР

 (i) Розробити законопроєкти, спрямовані 
на запровадження/уточнення 
повноважень НБУ у сфері регулювання 
ринків  небанківських фінансових послуг 
в  межах компетенції, визначеної 
законодавством України

НБУ: ВРУ прийнято:
- Закон України "Про фінансові послуги та фінансові компанії" від 14.12.2021 №  1953-IX (зареєстровано у ВРУ 15.02.2021 за реєстраційним №  5065);
- Закон України "Про страхування" від 18.11.2021 №  1909-IX (зареєстровано у ВРУ 29.03.2021 за реєстраційним №  5315).
Проєкт  Закону України "Про кредитні спілки" (зареєстровано у ВРУ 22.02.2021 за реєстраційним №  5125) прийнято за основу 01.06.2021, очікує на розгляд у повторному другому читанні 

01.01.2020 31.12.2021 НБУ 

(ii) Підготувати пропозиції щодо змін до 
законодавства з метою передбачення 
функцій НБУ з оверсайта Центрального 
депозитарію цінних паперів , систем 
розрахунків  щодо операцій з цінними 
паперами, центрального контрагента та 
торгового репозиторію 

Прийнято Закон України "Про фінансові послуги та фінансові компанії" від 14.12.2021 №  1953-IX, яким передбачене врегулювання питання здійснення НБУ функцій щодо оверсайту Центрального депозитарію, центрального контрагента та 
 торгового репозиторію 

01.01.2021 31.12.2022 НБУ, НКЦПФР

(iii) Здійснити заходи, спрямовані на 
підвищення інституційної та фінансової 
незалежності НКЦПФР

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР): у ВРУ зареєстровано законопроєкти, які, зокрема, розроблено з метою приведення повноважень, незалежності та інституційної спроможності національного 
регулятора ринків  капіталу у відповідність до Принципів  та цілей регулювання ринку цінних паперів  Міжнародної організації комісій з цінних паперів  (IOSCO) та іншої міжнародної практики, а саме:
- проєкт  Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання ринків  капіталу та організованих товарних ринків" та деяких інших законодавчих актів  України щодо регулювання та нагляду на ринках капіталу та 
організованих товарних ринках" (реєстраційний №  5865 від 26.08.2021).
14.12.2021 проєкт  Закону України №  5865 прийнятий ВРУ в  першому читанні за основу. НКЦПФР підготовлено пропозиції щодо вдосконалення норм проєкту Закону України №  5865 до другого читання, у тому числі щодо забезпечення більш 
повної відповідності Принципам IOSCO та імплементації норм актів  ЄС з адекватним перехідним періодом, потрібним для їх повноцінного запровадження;
- проєкт  Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів  України щодо діяльності Національної комісії з цінних паперів  та бірж" (реєстраційний №  4687 від 01.02.2021)

01.07.2020 31.12.2022 НКЦПФР

(iv) Посилити повноваження регуляторів  
для ефективного запобігання та 
забезпечення покарання за зловживання 
у фінансовому секторі, зокрема 
наділення повноваженнями щодо 
проведення перевірок фактів  
шахрайства з фінансовими 
інструментами

НКПЦПФР: у ВРУ зареєстровані законопроєкти, які, зокрема, розроблено з метою побудови на ринках капіталу та організованих товарних ринках ефективної системи здійснення регулювання, нагляду та запобігання зловживанням, зокрема 
відповідно до актів  ЄС – MAR та MAD, а також Принципів  IOSCO, а саме:
- проєкт  Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання ринків  капіталу та організованих товарних ринків" та деяких інших законодавчих актів  України щодо регулювання та нагляду на ринках капіталу та 
організованих товарних ринках" (реєстраційний №  5865 від 26.08.2021).
14.12.2021 ПЗУ №  5865 прийнято ВРУ в  першому читанні за основу. НКЦПФР підготовлено пропозиції щодо удосконалення норм проєкта Закону України №  5865 до другого читання, у тому числі щодо забезпечення більш повної відповідності 
Принципам IOSCO та імплементації норм актів  ЄС з адекватним перехідним періодом, потрібним для їх повноцінного запровадження;
- проєкт  Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів  України щодо діяльності Національної комісії з цінних паперів  та бірж" (реєстраційний №  4687 від 01.02.2021). 
Крім того, прийняті наступні нормативно-правові акти (далі – НПА): 
- рішення НКЦПФР від 06.04.2021 №227 "Про затвердження Правил розгляду справ  про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів , одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та застосування заходів  впливу", зареєстроване у Міністерстві юстиції України (далі - Мін'юст) 13.05.2021 за №  637/36259;
- рішення НКЦПФР від 15.07.2021 №  507 "Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів  та фондового ринку від 28 липня 2020 року №  405", зареєстроване в  Мін'юсті 27.08.2021 за №  1130/36752, яким удосконалено правила 
розгляду справ  про порушення вимог законодавства про ринки капіталу та організовані товарні ринки, застосування санкцій або інших заходів  впливу 

01.01.2020 31.12.2022 НБУ, НКЦПФР

(v) Урегулювати питання боргу ФГВФО

Міністерство фінансів України (далі – Мінфін): для вирішення питання потенційної неплатоспроможності Фонду гарантування вкладів  фізичних осіб (далі – ФГВФО) та підвищення довіри вкладників  Радою з фінансової стабільності прийнято 
рішення щодо реструктуризації заборгованості ФГВФО шляхом переведення їх в  умовні зобов ’язання.
Механізм реструктуризації погоджено з міжнародними експертами та відображено у проєкті Закону України "Про внесення змін до деяких законів  України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів  фізичних осібˮ 
(реєстраційний №  5542-1 від 28.05.2021). Закон прийнятий 01.04.2022 №  2180-IX.
На виконання норм зазначеного закону Мінфін 15.04.2022 здійснив  на векселях, які видані ФГВФО у 2015 і 2016 роках в  обмін на облігації внутрішньої державної позики, держателем яких є Мінфін, напис "погашено" та повернув  їх ФГВФО. 
Також на виконання вимог закону 15.04.2022 Мінфін та ФГВФО уклали Договір про порядок перерахування ФГВФО коштів  до Державного бюджету

01.01.2020 31.12.2021 Мінфін, ФГВФО, НБУ

(vi) Здійснити заходи щодо підвищення 
інституційної спроможності ФГВФО 
шляхом підготовки відповідних змін до 
законодавства для забезпечення дій 
щодо відшкодування шкоди (збитків ) 
кредиторам, захисту прав  вкладників  та 
інших питань, пов ’язаних функціоналом 
ФГВФО

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – ФГВФО): виконано в  частині прийняття Закону.
30.06.2021 ВРУ прийняла Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів  України щодо вдосконалення механізмів  виведення банків  з ринку та задоволення вимог кредиторів  цих банків" та Закон України "Про внесення змін до 
статті 128 Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей набуття Фондом гарантування вкладів  фізичних осіб статусу цивільного позивача".
18.11.2021 ВРУ прийняла Закон України "Про внесення змін до статті 128 Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей набуття ФГВФО статусу цивільного позивача" з пропозиціями Президента України. Закон не 
підписаний Президентом України. 
15.12.2021 надано пропозиції до Закону України "Про внесення змін до статті 128 Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей набуття Фондом гарантування вкладів  фізичних осіб статусу цивільного позивача" щодо 
усунення неузгодженостей. Готується на підпис (після вето).

01.01.2021 31.12.2021 ФГВФО, НБУ

(vіi) Вибудувати в  регуляторів  ефективну 
систему запобігання конфліктам 
інтересів  під час виконання ними 
повноважень з нагляду та оверсайта, 
управління часткою в  капіталі об’єктів  
інфраструктури фінансового сектору та 
інших функцій, які реалізуються 
регуляторами

НБУ: опрацьовується в  межах оновленого Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків  фінансових послуг". Прийнято Закон України "Про фінансові послуги та фінансові компанії", яким з 01.01.2024 передбачене 
розширення повноважень НБУ в  сфері оверсайту на інфраструктуру фондового ринку. Проведені консультації в  межах місії технічної допомоги МВФ з метою, зокрема, визначення підходу до розмежування функцій регуляторів  у сфері нагляду 
та оверсайту та визначення подальших дій НБУ як акціонера в  РЦ та ЦД.

01.01.2020 31.12.2023 НБУ, НКЦПФР

(i) Впровадити регуляторні вимоги, 
передбачені Угодою про асоціацію між 
Україною та ЄС, зокрема щодо ліцензійних 
вимог, вимог до капіталу, лікв ідності, 
розкриття інформації та кваліфікаційних 
вимог

НБУ: НБУ подав  на розгляд Комітету ВРУ з питань фінансів , податкової та митної політики проєкт  Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів  України щодо стимулювання розвитку ринків  небанківських фінансових 
послуг". У результаті опрацювання Комітетом ВРУ зазначеного проєкту Закону було прийняте рішення про виділення трьох окремих законопроєктів : "Про фінансові послуги та фінансові компанії", "Про кредитні спілки", "Про страхування". 
ВРУ прийнято:
- Закон України "Про фінансові послуги та фінансові компанії" від 14.12.2021 №  1953-IX (зареєстровано у ВРУ 15.02.2021 за реєстраційним №  5065);
- Закон України "Про страхування" від 18.11.2021 №  1909-IX (зареєстровано у ВРУ 29.03.2021 за реєстраційним №  5315).
- проєкт  Закону України "Про кредитні спілки" (зареєстровано у ВРУ 22.02.2021 за реєстраційним №  5125) прийнято за основу 01.06.2021, очікує на розгляд у повторному другому читанні;
- Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів  України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів".
Затверджені постанови Правління НБУ: 
від 14.04.2021 №  30 "Про затвердження Положення про вимоги до структури власності надавачів  фінансових послуг";
від 05.11.2021 №  114 "Про затвердження Положення про порядок розкриття інформації небанківськими фінансовими установами" (зі змінами);
від 02.12.2021 №  128 "Про затвердження Положення про порядок нагляду на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами";
від 24.12.2021 №  153 "Про затвердження Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів  фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг" (зі змінами).
НКЦПФР: Прийнято ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів  України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів" від 19.06.2020 №  738-IX, яким в  т .ч. врегульовано питання щодо 
ліцензійних вимог, вимог до капіталу, лікв ідності, розкриття інформації та кваліфікаційних вимог.
Прийняті такі НПА:
 - рішення Комісії від 19.01.2021 №  24 "Про затвердження Вимог до інструментів  капіталу, які можуть включатись до початкового капіталу", зареєстроване в  Мін'юсті 15.03.2021 за №  331/35953;
- рішення Комісії від 02.02.2021 №  60 "Про затвердження Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження окремих видів  професійної діяльності на ринку цінних паперів  та діяльності в  системі накопичувального пенсійного 
забезпечення" зареєстроване в  Мін'юсті 06.04.2021 за №  456/36078;
- рішення Комісії від 02.02.2021 №  61 "Про затвердження Ліцензійних умов  провадження окремих видів  професійної діяльності на фондовому ринку", зареєстроване в  Мін'юсті 06.04.2021 за №  455/36077;
- рішення Комісії від 19.08.2021 №  665 "Про затвердження Ліцензійних умов  провадження професійної діяльності на ринках капіталу - клірингової діяльності", зареєстроване в  Мін'юсті 26.10.2021 за №  1382/37004;
- рішення Комісії від 19.08.2021 №  667 "Про затвердження Змін до Положення щодо пруденційних нормативів  професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками", зареєстроване в  Мін'юсті від 07.10.2021 за №  
1307/36929;
- рішення Комісії від 21.10.2021 №  982 "Про затвердження Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії, на провадження професійної діяльності на ринках капіталу", зареєстроване в  Мін'юсті 03.12.2021 за №  1563/37185.
Також розроблено проєкти Ліцензійних умов  провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності, діяльності з управління активами інституційних інвесторів , діяльності з адміністрування недержавних пенсійних 
фондів , діяльності з управління майном для фінансування об’єктів  будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, а також проєкт  Ліцензійних умов  провадження професійної діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами 
на регульованому ринку та з організації торгівлі фінансовими інструментами на багатосторонньому торговельному майданчику, які схвалені рішенням Комісії та оприлюднені на офіційному вебсайті НКЦПФР

01.01.2020 31.12.2024 НБУ, НКЦПФР

(ii) Підвищити рівень міжнародного 
співробітництва (у т . ч. з іноземними 
регуляторами, EBA, ЕІОРА та ESMA, IAIS) 
у сфері регулювання та нагляду за 
банками і небанківськими фінансовими 
установами

НБУ: на проведеній 14.06.2021 установчій зустрічі з представниками EIOPA обговорені питання щодо подальшої співпраці. Сприяння у проведенні зустрічі надане ЦБ Литви в  межах реалізації компонента 4 Проєкту ЄС Tw inning.
Проведена установча (27.05.2021) та перша робоча (07.06.2021) зустрічі з експертами PWC у межах реалізації проєкту ТД EBRD щодо проведення НБУ самооцінки щодо regulatory framew ork для подальшої оцінки ЕВА. НБУ підготував  та надав  
інформацію до першого блоку питань експертів  стосовно законодавства.
У межах компонента 4 Проєкту ЄС Tw inning обговорені питання щодо зацікавленості НБУ в  посиленні співпраці з EBA та EIOPA. Під час місії 4.1.3 (16.06.2021) експертами Tw inning-партнера представлений досвід Банку Литви щодо взаємодії з 
європейськими органами нагляду.
Tw inning-партнер сприяв  у проведені установчої зустрічі між представниками НБУ та EIOPA з метою обговорення напрямів  подальшої співпраці. 
НКЦПФР: протягом 2021 року відбулись наступні заходи:
- низка онлайн-семінарів  IOSCO на тему "Нагляд за ринком та використання технологій", а також онлайн-семінар IOSCO щодо потенційного впливу центральних контрагентів  на фінансову стабільність, участь у яких взяли представники Комісії;
- віртуальна зустріч між з представниками Комісії та IOSCO в  межах ІІІ етапу Програми надання технічної допомоги IOSCO з розроблення посібника (інструкції) з проведення виїзних перевірок;
- семінар IOSCO щодо розроблення посібників  із правозастосування; 
- віртуальний захід Щорічне засідання IOSCO для членів  Європейського регіонального комітету 

01.01.2020 31.12.2024 НБУ, НКЦПФР

(iii) Забезпечити приєднання України до 
Багатостороннього Меморандуму про 
взаєморозуміння щодо консультування 
та співробітництва й обміну інформацією 
IOSCO

НКЦПФР: у ВРУ зареєстровано законопроєкт , який, зокрема, розроблено з метою побудови на вітчизняних ринках капіталу та організованих товарних ринках ефективної системи здійснення регулювання, нагляду та запобігання 
зловживанням, а також приведення повноважень, незалежності та інституційної спроможності національного регулятора ринків  капіталу у відповідність до Принципів  та цілей регулювання ринку цінних паперів  Міжнародної організації комісій з 
цінних паперів  (IOSCO) та іншої міжнародної практики, а саме:
- проєкт  Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання ринків  капіталу та організованих товарних ринків" та деяких інших законодавчих актів  України щодо регулювання та нагляду на ринках капіталу та 
організованих товарних ринках" (реєстраційний №  5865 від 26.08.2021).
14.12.2021 проєкт  Закону України №  5865 прийнятий ВРУ в  першому читанні за основу. НКЦПФР підготовлені пропозиції щодо вдосконалення норм законопроєкту №  5865 до другого читання, у тому числі щодо забезпечення більш повної 
відповідності Принципам IOSCO та імплементації норм актів  ЄС з адекватним перехідним періодом, потрібним для їх повноцінного запровадження. Прийняття зазначеного законопроєкту дасть змогу Україні приєднатися до Багатостороннього 
Меморандуму про взаєморозуміння щодо консультування та співробітництва й обміну інформацією IOSCO 

01.07.2020 31.12.2022 НКЦПФР

(iv) Підвищити вимоги та удосконалити 
порядок ліцензування небанківских 
фінансових установ  відповідно до норм 
Європейського Союзу, зокрема щодо 
перевірки прозорості структури 
власності професійних учасників  
фондового ринку, а також ділової 
репутації посадових осіб та учасників  
(акціонерів ) з істотною участю

НКЦПФР: прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів  України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів" від 19.06.2020 №  738-IX, яким, зокрема, врегульовано 
питання щодо порядку ліцензування, набуття істотної участі в  професійному учаснику ринків  капіталу та організованих товарних ринків  відповідно до норм ЄС.
Прийнято такі НПА:
- рішення Комісії від 02.02.2021 №  60 "Про затвердження Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження окремих видів  професійної діяльності на ринку цінних паперів  та діяльності у системі накопичувального пенсійного 
забезпечення", зареєстроване в  Мін'юсті 06.04.2021 за №  456/36078;
- рішення Комісії від 02.02.2021 №  61 "Про затвердження Ліцензійних умов  провадження окремих видів  професійної діяльності на фондовому ринку", зареєстроване в  Мін'юсті 06.04.2021 за №  455/36077;
- рішення Комісії від 19.08.2021 №  665 "Про затвердження Ліцензійних умов  провадження професійної діяльності на ринках капіталу - клірингової діяльності", зареєстроване в  Мін'юсті 26.10.2021 за №  1382/37004;
- рішення Комісії від 21.10.2021 №  982 "Про затвердження Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії, на провадження професійної діяльності на ринках капіталу", зареєстроване в  Мін'юсті 03.12.2021 за №1563/37185.
Також розроблено проєкти Ліцензійних умов  провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності, діяльності з управління активами інституційних інвесторів , діяльності з адміністрування недержавних пенсійних 
фондів , діяльності з управління майном для фінансування об’єктів  будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, а також проєкти Ліцензійних умов  провадження професійної діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами 
на регульованому ринку та з організації торгівлі фінансовими інструментами на багатосторонньому торговельному майданчику та Порядку погодження кандидата на посаду керівника оператора організованого ринку, Центрального 
депозитарію цінних паперів  і вимоги до керівника під час його перебування на посаді, які схвалені рішенням Комісії та оприлюднені на офіційному вебсайті НКЦПФР.
НБУ: ВРУ прийнято:
- Закон України "Про фінансові послуги та фінансові компанії" від 14.12.2021 №  1953-IX (зареєстровано у ВРУ 15.02.2021 за реєстраційним №  5065);
- Закон України "Про страхування" від 18.11.2021 №  1909-IX (зареєстровано у ВРУ 29.03.2021 за реєстраційним №  5315);
- проєкт  Закону України "Про кредитні спілки" (зареєстровано у ВРУ 22.02.2021 за реєстраційним №  5125) прийнято за основу 01.06.2021, очікує на розгляд у повторному другому читанні.
Затверджені постанови Правління НБУ: 
від 14.04.2021 №  30 "Про затвердження Положення про вимоги до структури власності надавачів  фінансових послуг";
від 24.12.2021 №  153 "Про затвердження Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів  фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг" (зі змінами).

01.01.2020 31.12.2022 НБУ, НКЦПФР

(i) Впровадити ризик-орієнтований підхід 
до нагляду за небанківськими 
фінансовими установами із 
застосуванням принципу пропорційності, 
перспективного погляду, професійного 
судження та раннього виявлення і 
реагування на потенційні ризики

НБУ: постановою Правління НБУ від 30.06.2020 №  90 затверджено Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності 
персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів  (санкцій). Розроблено та затверджено внутрішні розпорядчі документи, зокрема щодо оцінки ризиків  небанківських установ , планування та проведення виїзних перевірок 
небанківських установ . Впроваджено звітність для небанківських установ  у сфері фінансового моніторингу. Нагляд за небанківськими фінансовими установами здійснюється шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому 
числі безвиїзних, із застосуванням ризик-орієнтованого підходу
НКЦПФР: відповідно до рекомендацій IOSCO розроблена Інструкція НКЦПФР з методичного керівництва по організації, підготовці та проведенню виїзних перевірок від 27 квітня 2021 року, яка передбачає практичне впровадження принципів  
IOSCO в  роботу НКЦПФР щодо ефективного використання регулятором повноважень контролю за проведенням інспекцій для захисту прав  інвесторів  та сприяння підвищенню їх довіри, зниженню, мінімізації та управління системними 
ризиками, виявлення прогалин та перегляд обсягу (периметру) регулювання, створення та забезпечення функціонування справедливих, ефективних та прозорих фінансових ринків , фінансових послуг та економіки держави. Також підписаний 
наказ Голови НКЦПФР від 26.03.2021 №  42 "Щодо моніторингу інформації, наявної в  НКЦПФР, та обміну інформацією між структурними підрозділами НКЦПФР"

01.01.2021 31.12.2024 НБУ, НКЦПФР

(iv) Удосконалити інструменти контролю 
за правочинами осіб, пов ’язаних з 
учасниками фінансового сектору

НБУ: прийнято Закон України "Про страхування" від 18.11.2021 №1909-IX, який наділив  НБУ правом здійснювати контроль за правочинами, вчиненими страховиками із пов ’язаними особами, у порядку, визначеному нормативно-правовими 
актами НБУ, а також встановлювати обмеження на вчинення страховиками правочинів  та/або проведення операцій із пов ’язаними особами.
Очікує розгляду в  повторному другому читані проєкт  Закону України "Про кредитні спілки" (зареєстровано у ВРУ 22.02.2021 за реєстраційним №  5125), який передбачає право НБУ здійснювати контроль за правочинами, вчиненими 
кредитними спілками із пов ’язаними особами, у порядку, визначеному нормативно-правовими актами НБУ, а також встановлювати обмеження на вчинення кредитними спілками правочинів  та/або проведення операцій із пов ’язаними 

 особами 

01.01.2021 31.12.2021 НБУ, НКЦПФР

(v) Впровадити норми щодо протидії 
зловживанням на ринках капіталу, у 
тому числі маніпулюванню на ринках 
капіталу та організованих товарних 
ринках, використанню інсайдерської 
інформації, зокрема відоповідно до MAR 
та MAD

НКЦПФР:  
у ВРУ зареєстровані проєкти законів  України, які, зокрема, розроблені з метою побудови на ринках капіталу та організованих товарних ринках ефективної системи здійснення регулювання, нагляду та запобігання зловживанням, відповідно до 
актів  ЄС - MAR та MAD, а саме:
- проєкт  Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання ринків  капіталу та організованих товарних ринків" та деяких інших законодавчих актів  України щодо регулювання та нагляду на ринках капіталу та 
організованих товарних ринках" (реєстраційний №  5865 від 26.08.2021);
14 грудня 2021 року законопроєкт  №  5865 прийнято ВРУ в  першому читанні за основу. НКЦПФР підготовлено пропозиції щодо вдосконалення норм законопроєкту №  5865 до другого читання, у тому числі щодо забезпечення більш повної 
відповідності Принципам IOSCO та імплементації норм актів  ЄС з адекватним перехідним періодом, потрібним для їх повноцінного запровадження;
- проєкт  Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів  України щодо діяльності Національної комісії з цінних паперів  та бірж" (реєстраційний №  4687 від 01.02.2021)

01.01.2021 31.12.2022 НКЦПФР

(vi) Запровадити оверсайт  платіжних 
інструментів  відповідно до міжнародних 
стандартів

НБУ: у III кварталі 2021 року розпочато підготовку проєкту змін до нормативно-правових актів  з питань оверсайту на виконання вимог Закону України "Про платіжні послуги" щодо запровадження оверсайту платіжних інструментів  з 
урахуванням міжнародного досвіду 01.01.2021 31.12.2024 НБУ

31.12.2021 НБУ, НКЦПФР

(iii) Законодавчо розширити функціонал 
Кредитного реєстру НБУ:
розширити коло учасників  Кредитного 
реєстру НБУ за рахунок небанківських 
фінансових установ ;
зменшити суми ліміту заборгованості, у 
разі перевищення якого передається 
інформація до Кредитного реєстру НБУ;
розширити перелік параметрів  та 
відомостей, які подаються до Кредитного 
реєстру НБУ, та до яких надається 
доступ банкам та іншим кредитним 
установам;
забезпечити обмін даними для підтримки 
державних програм з кредитування

НБУ: ураховуючи введення в  дію з 01 липня 2020 року Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів  України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків  фінансових послуг" та впровадження реформи 
фінансового ринку України ("спліт"), Національний банк України, в  межах підготовки відповідних змін до законодавства України, таких як Закон України "Про фінансові послуги та фінансові компанії" та відповідних секторальних законів , ініціював  
перенесення статті щодо ведення Кредитного реєстру НБУ до цих законів  для поширення їх дії на небанківський сектор фінансового ринку. Пропонується обсяг та перелік інформації, яка подається до Кредитного реєстру окремими категоріями 
кредитодавців , Фондом гарантування вкладів  фізичних осіб безпосередньо або уповноваженою особою Фонду в  разі делегування їй повноважень, визначати нормативно-правовими актами Національного банку України. 
14.12.2021 Закон України "Про фінансові послуги та фінансові компанії" прийнято ВРУ

01.01.2020 31.12.2022 НБУ

1.1.4

Розвиток 
нагляду й 
оверсайта 
фінансового 
сектору та 
протидії 
зловживанням

(ii) Законодавчо впровадити визначення 
системно важливих небанківських 
фінансових установ .
Визначити спеціальні регуляторні та 
наглядові вимоги до системно важливих 
небанківських фінансових установ  

НКЦПФР:
Прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів  України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів" від 19.06.2020 №  738-IX, яким запроваджені особливості регулювання 
системно важливих професійних учасників  ринків  капіталу та організованих товарних ринків .
Розроблено проєкт  Положення про порядок визначення системно важливих професійних учасників  ринків  капіталу та організованих товарних ринків , який схвалено рішенням Комісії від 05.10.2021 №  933. 
НБУ: не вбачається доцільним запровадження категорії системно важливих НФУ 

01.01.2020

Звіт з виконання дорожньої карти реалізації Стратегії розвитку фінансового сектору України до 2025 року станом на кінець 2021 року

Стратегічний 
напрям: І. 
Фінансова 
стабільність
Стратегічна ціль: 1. 
Ефективне 
регулювання 
фінансового 
сектору та 
удосконалення 
наглядових підходів

1.1.1

Удосконаленн
я моделі 
регулювання 
фінансового 
сектору

1.1.2

Підвищення 
інституційної 
спроможності 
та 
незалежності 
регуляторів та 
ФГВФО

1.1.3

Гармонізація 
регуляторних 
вимог та 
міжнародне 
співробітницт
во

Виконується
відповідно до графіку

Виконується із незначним 
відхиленням від графіку Інформація уточнюється

Дата початку виконання не 
настала

Виконано



(vii) Забезпечити розвиток моніторингу 
значущих інфраструктур фінансового 
ринку

НКЦПФР: підписано наказ Голови Комісії від 26.03.2021 №42 "Щодо моніторингу інформації, наявної в  НКЦПФР, та обміну інформацією між структурними підрозділами НКЦПФР".
Також розроблено проєкт  Положення про порядок визначення системно важливих професійних учасників  ринків  капіталу та організованих товарних ринків , який схвалено рішенням Комісії від 05.10.2021 №  933.
НБУ: наказом від 15.12.2020 №  1022-но затверджена "Система показників  для моніторингу діяльності системно важливих платіжних систем в  Україні", що встановлює систему показників , за якими здійснюватиметься моніторинг системно 
важливої платіжної системи як однієї зі складових інфраструктури фінансового ринку. Здійснений попередній аналіз міжнародного досвіду з моніторингу інфраструктури фондового ринку

01.07.2020 31.12.2024 НБУ, НКЦПФР

(viii) Впровадити систему контролю за 
готівковим обігом 

НБУ: розроблено та погоджено методику розрахунку та збору даних щодо фактичного значення показників  вартості оброблення, зберігання та знищення банкнот  і монет , а також зібрано дані, розраховано фактичне значення (28.12.2021). 
Методика затверджена розпорядженням НБУ від 10.01.2022 №  59-ра 01.04.2020 31.12.2022 НБУ

(i) Створити систему гарантування 
вкладів  членів  кредитних спілок та 
гарантування виплат  за договорами 
накопичувального страхування життя

ФГВФО: наказом ФГВФО від 31.03.2020 №  128 створено робочу групу з організації виконання Фондом заходів , визначених Стратегією розвитку фінансового сектору України до 2025 року.
Започаткований проєкт  із забезпечення набуття кредитними спілками та страховими компаніями зі страхування життя статусу учасника Фонду та створено робочу групу для виконання проєкту (наказ від 13.07.2020 №  268). Робочою групою 
проведений аналіз ринку кредитних спілок та страхових компаній зі страхування життя на основі узагальнених статистичних даних, нормативно-правової бази, вивчений світовий досвід, положення Директив  ЄС 2009/138/ЄС, 2014/24/ЄС, 
2014/36/ЄС, 2014/49/ЄС, 2014/59/ЄС. Розроблена, погоджена виконавчою дирекцією Фонду та презентована Правлінню НБУ концептуальна модель системи гарантування кредитних спілок та страхових компаній зі страхування життя на базі 
ФГВФО. Підготовлено проєкт  Плану заходів  фонду щодо створення системи гарантування вкладів  членів  кредитних спілок (КС) та гарантування виплат  за договорами накопичувального страхування життя. 
15.06.2021 ФГВФО надіслав  до НБУ перший проєкт  змін до Закону України "Про систему гарантування вкладів  фізичних осіб" щодо гарантування вкладів  членів  кредитних спілок, який опрацьовується НБУ.
Затверджена виконавчою дирекцією ФГВФО концепція з поширення системи гарантування на кредитні спілки (протокольне рішення №  039/21 від 20.04.2021). Отримані та опрацьовані запитувані ФГВФО дані від НБУ щодо діяльності 
страховиків  зі страхування життя з метою розроблення проєкту концепції з поширення системи гарантування на страховиків  зістрахування життя. Розроблено модель можливих концепцій щодо поширення системи гарантування на страхові 
компанії зі страхування життя (за накопичувальними договорами страхування життя). Проведено більше 15 спільних зустрічей (у тому числі із запрошенням міжнародних експертів  у межах міжвідомчої робочої групи (ФГВФО та НБУ) з 
напрацювання концепцій поширення системи гарантування та розроблення відповідних законодавчих змін. Розроблено законопроєкт  щодо поширення системи гарантування на кредитні спілки та надано на розгляд/опрацювання НБУ.
НБУ: рішенням Ради з фінансової стабільності від 18.02.2021 схвалено підхід щодо створення системи гарантування вкладів  членів  кредитних спілок на базі Фонду гарантування вкладів  фізичних осіб
Розпорядженням від 12.03.2021 №  689-ра на виконання рішення Правління НБУ від 25.02.2021 створено робочу групу з розроблення законодавчих пропозицій, необхідних для створення системи гарантування вкладів  членів  кредитних спілок 
та гарантування виплат  за договорами страхування життя (далі - робоча група). 29.04.2021 Правлінням НБУ схвалено концептуальні засади побудови системи гарантування вкладів  членів  кредитних спілок.
Проведено низку зустрічей НБУ з ФГВФО, Проєктом USAID CAP в  Україні та Світовим банком для представлення концепції побудови системи гарантування вкладів  членів  кредитних спілок та обговорення подальшої співпраці. Опрацьовано 
порівняльну таблицю змін до Закону України "Про систему гарантування вкладів  фізичних осіб" (щодо гарантування вкладів  членів  кредитних спілок), надану ФГВФО до НБУ 15.06.2021, проведено низку спільних з ФГВФО зустрічей для 
обговорення запропонованих змін (у тому числі із залученням представників  Проєкту USAID CAP в  Україні), за результатами надіслано до ФГВФО пропозиції НБУ від 16.08.2021 до тексту законодавчих пропозицій, необхідних для створення 
системи гарантування вкладів  членів  кредитних спілок.
У межах діяльності робочої групи щодо системи гарантування виплат  за договорами страхування життя опрацьовано питання щодо необхідності створення та запровадження системи гарантування виплат  за договорами страхування життя 
в  Україні; вивчено досвід іноземних країн щодо запровадження системи гарантування виплат  за договорами страхування життя; проведено зустрічі з представниками страхового ринку та обговорено ризики, загрози, переваги та можливості 
побудови різних моделей гарантування виплат ; проаналізовано питання терміну запровадження системи гарантування виплат  в  Україні.
Робота проводилася у співпраці зі Світовим банком, у тому числі в  частині надання технічної допомоги щодо розроблення моделі запровадження та побудови системи гарантування виплат  за договорами накопичувального страхування 
життя з урахуванням стану ринку страхування життя в  Україні. Результати діяльності робочої групи розглянуті на засіданні Правління НБУ 17.08.2021, на яке були запрошені представники ФГВФО, надано протокольне доручення (протокол №  
54 від 17.08.2021) робочій групі: підготувати фінальний текст  законодавчих пропозицій, необхідних для створення системи гарантування вкладів  членів  кредитних спілок, для передавання в  робочому порядку для попереднього ознайомлення 
народним депутатам України – членам Комітету ВРУ з питань фінансів , податкової та митної політики – у строк до шести місяців  з дати набрання чинності новим Законом України "Про кредитні спілки" (законопроєкт  №  5125, який очікує 
розгляду у повторному другому читанні); внести на розгляд Правління Національного банку України текст  законодавчих пропозицій, необхідних для створення системи гарантування виплат  за договорами страхування життя, – у строк до 6 
місяців  з дати набрання чинності новим Законом України "Про страхування" або дати завершення отримання технічної допомоги від Світового банку (залежно від того, яка дата настане пізніше). 15.11.2021 отримали від ФГВФО доопрацьовану 
порівняльну таблицю змін до Закону України "Про систему гарантування вкладів  фізичних осіб" (щодо гарантування вкладів  членів  кредитних спілок), яка надіслана на опрацювання структурним підрозділам НБУ - учасникам робочої групи

01.01.2020 31.12.2022 ФГВФО, НБУ

(ii) Забезпечення участі ОЩАДБАНК у 
ФГВФО

Наказом ФГВФО від 15.11.2019 №  490 започатковано проєкт  з набуття Ощадбанком статусу учасника Фонду. Рада з фінансової стабільності своїм рішенням схвалила питання входження Ощадбанку до ФГВФО з 01 січня 2021, але не раніше 
реструктуризації боргів  ФГВФО (погодила план реструктуризації боргу Фонду). Для установи передбачено перехідний період до 31 грудня 2023 року щодо сплати регулярних зборів  та виконання окремих вимог Фонду. Розроблено План заходів  у 
межах проєкту із забезпечення набуття Ощадбанком статусу учасника Фонду. Створено робочу групу з організації виконання Фондом заходів , визначених Стратегією розвитку фінансового сектору України до 2025 року. Розроблено проєкт  
Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів  України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів  фізичних осіб" (реєстраційний №  5542-1), що включає питання входження Ощадбанку до системи 
гарантування. Підготовлені зміни до законодавства узгоджені з МФУ, НБУ, Світовим банком та МВФ. ФГВФО надав  технічну підтримку Ощадбанку в  процесі підготовки до включення його до ФГВФО. 
Довідково: 01.04.2022 ВРУ прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законів  України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів  фізичних осіб" (№  2180-IX), який набрав  чинності 13.04.2022. 13.04.2022 Ощадбанк 

 зареєстрований в  реєстрі учасників  ФГВФО 

01.01.2020 01.01.2021* ФГВФО, НБУ, Мінфін

(iii) Запровадити механізми 
перспективного планування, механізм 
раннього виявлення проблем у банках, 
раннього втручання та врегулювання 
неплатоспроможності банків

НБУ: стосовно ініціювання внесення змін до законодавства з імплементації положень Директиви BRRD: робочою групою підготовлений проєкт  змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо імплементації норм директиви BRRD. 
На сьогодні робоча група доопрацьовує проєкт  Закону з урахуванням пропозицій та коментарів  експертів  Світового банку.
Підготувати законопроєкт  планується до кінця 2022 року (відповідно до пункту 6.1 Плану заходів  Національного банку України з виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, затвердженого рішенням Правління НБУ від 
21.12.2020 №  749-рш).
Створено EWS, проводиться тестування на банківських установах.

01.01.2020 31.12.2022 НБУ, ФГВФО

(iv) Запровадити процедуру 
оздоровлення та виведення з ринку 
небанківських фінансових установ , 
зокрема професійних учасників  
фондового ринку, відповідно до BRRD 
(щодо установ , до яких вона 
застосовується) та інших актів  права ЄС)

НКЦПФР: здійснюється аналіз українського законодавства, в  частині імплементації Директиви BRRD з метою забезпечення розроблення законопроєкту щодо імплементації європейського підходу з питань оздоровлення та виведення з ринку 
інвестиційних фірм, зокрема норм Директиви ЄС №2014/59/ЄС від 15.05.2014 про встановлення положень щодо врегулювання неплатоспроможності кредитних установ  та інвестиційних фірм (BRRD). 
НБУ: очікує на розгляд у повторному другому читанні проєкт  Закону України "Про кредитні спілки" (зареєстровано у ВРУ 22.02.2021 за реєстраційним №  5125), готується текст  законодавчих пропозицій, необхідних для створення системи 
гарантування вкладів  членів  кредитних спілок

01.01.2021 31.12.2023
НКЦПФР, НБУ, 
ФГВФО

(v) Запровадити компенсаційні схеми 
захисту інвесторів  на фондовому ринку 
відповідно до норм Європейського Союзу

Дата початку 2022 рік

01.01.2022 31.12.2024 НКЦПФР 

(ii) Посилити співпрацю між регуляторами 
щодо оптимізації вимог розкриття 
інформації суб’єктами фінансової 
екосистеми, зокрема у форматі іXBRL

НКЦПФР: забезпечене запровадження системи складання та подання фінансової звітності за міжнародними стандартами у форматі іXBRL до Центру збору фінансової звітності (ЦЗФЗ), операційне управління яким здійснює НКЦПФР.
Так, за період з червня 2021 року в  ЦЗФЗ "Система фінансової звітності" зареєстровано 6 943 суб’єктів  звітування, з них 4004 суб’єктами подано звіти, що становить 58% від зареєстрованих суб’єктів , вдало завантажено 15 531 пакет  
фінансової та консолідованої фінансової звітності, складеної на основі таксономії фінансової звітності за МСФЗ.
У процесі здійснення операційного управління ЦЗФЗ з початку 2021 року Комісією забезпечено:
- функціонування програмних засобів  ЦЗФЗ "Система фінансової звітності";
- безперебійну реєстрацію підприємств  та можливість верифікації даних підприємств  з боку регуляторів ;
- оновлення безкоштовного програмного продукту для складання фінансової звітності у форматі iXBRL (JEVERA iXBRL Report) та надання доступу до нього всім суб’єктам, які складають фінансову звітність в  єдиному електронному форматі; 
- можливість подання проміжної фінансової звітності та проміжної консолідованої фінансової звітності за 2021 рік, складеної на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в  єдиному електронному форматі, шляхом 
створення та надсилання до кабінетів  користувачів  суб’єктів  звітування відповідних запитів ;
- безкоштовну перевірку та валідацію фінансової звітності, складеної відповідно до правил Таксономії UA XBRL МСФЗ, вбудованим валідатором Altova XBRL processor;
- консультаційну та технічну підтримку суб’єктів  звітування з питань реєстрації в  ЦЗФЗ "Система фінансової звітності", складання та подання електронного файла фінансової звітності в  єдиному електронному форматі;
- розроблення методичних матеріалів /інструкцій щодо роботи суб’єктів  звітування з програмним забезпеченням ЦЗФ "Система фінансової звітності", оприлюднення та оновлення таких методичних матеріалів  на сайті https://frs.gov.ua

01.01.2020 31.12.2024 НКЦПФР, НБУ

(i) Супроводжувати прийняття 
законопроєкту про внесення змін до 
Податкового кодексу України з метою 
імплементації Плану протидії розмиванню 
бази оподаткування та виведенню 
прибутку з-під оподаткування

Міністерство фінансів України (далі – Мінфін): проєкт  Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження податку на виведений капітал та імплементації стандартів  протидії розмиванню податкової 
бази та виведення прибутку за кордон" не прийнятий.
Запровадження податку на виведений капітал (далі – ПнВК) на заміну податку на прибуток несе ризики, ключовим з яких є значні втрати бюджету в  перші роки його запровадження, що потребуватиме пошуку компенсаторів  для покриття 
обсягів  недонадходжень до бюджету, які забезпечувались надходженнями з податку на прибуток, щонайменше протягом трьох років .
Питання запровадження податку на виведений капітал та впливу на бюджет  було одним із ключових, яке виносилося на обговорення з МВФ протягом останніх років . Так, влітку 2019 року в  Україні перебувала місія технічної допомоги МВФ з 
питань податкової політики. У висновку технічного звіту місії МВФ (Департамент  бюджетних питань (далі – ДБП) "Податок на розподілений прибуток, добровільне декларування активів  та впровадження BEPS" було зазначено, пропозиція має 
погану податкову політику, яка завдає шкоди Україні, зокрема, несе загрозу значної постійної втрати податкових надходжень. Також було зазначено, що твердження про те, що ПнВК сприяє збільшенню приватних інвестицій, не може бути 
сприйнято, оскільки це не підтверджується досвідом країн, які запровадили такий податок. 23 листопада 2020 року МВФ оприлюднив  технічний звіт  "Україна: подальший розгляд питань оподаткування розподіленого прибутку, запровадження 
BEPS, програми добровільного декларування та непрямих методів  визначення оподатковуваного доходу (вересень 2020 року)". За результатами розгляду цього питання позитивних висновків  щодо запровадження податку на розподілений 
прибуток у технічному звіті МВФ не надано.
Разом з тим інформуємо, що в  межах реалізації державної політики, спрямованої на підтримку розвитку ІТ галузі в  Україні Законом України від 14.12.2021 №1946-ІХ "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання 
розвитку цифрової економіки в  Україні", запроваджено спеціальний режим оподаткування резидентів  Дія Сіті – ІТ-компаній, що відповідатимуть вимогам, передбаченим Законом України від 15.06.2021 №1667-IX "Про стимулювання розвитку 
цифрової економіки в  Україні".
Спеціальний режим оподаткування резидентів  Дія Сіті передбачає певні особливості щодо порядку оподаткування податком на прибуток підприємств  та податком на доходи фізичних осіб та нарахування єдиного внеску. 
Зокрема, у частині податку на прибуток підприємств  такі особливості передбачають оподаткування розподіленого прибутку резидентів  Дія Сіті та оподаткування операцій, прирівняних до операцій із виведення капіталу. Такий спеціальний 
режим оподаткування резидентів  Дія Сіті по суті є імплементацією податку на виведений капітал у податкове законодавство України. 
Ураховуючи вищевикладене, реалізація заходів  спрямованих на протидію розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування, зокрема через запровадження механізму податку на виведений капітал, урегульовано в  
межах податкового законодавства

01.01.2020 31.12.2020
НБУ, Мінфін, 
Мінцифри

(ii) Підготувати та прийняти нормативно-
правові акти для забезпечення реалізації 
прийнятого закону

Мінфін: 23 травня 2020 року набрав  чинності Закон України №  466 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків , усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому 
законодавстві", яким впроваджено дев ’ять з п’ятнадцяти кроків  Плану BEPS. Виконання заходів  дорожньої карти щодо реалізації положень Закону України №  466 передбачає розроблення більш ніж 10 підзаконних нормативно-правових актів , 
над якими триває робота спільно з Держаною податковою службою України

01.01.2020 31.12.2022
Мінфін, ДПС, НБУ, 
НКЦПФР

(iii) Удосконалити технічне забезпечення 
контролюючих органів  з метою реалізації 
імплементованих кроків  Плану дій BEPS

Державна податкова служба України (далі – ДПС): проводиться вивчення міжнародного досвіду практичного застосування правил BEPS та отримується технічна допомога від міжнародних експертів  МВФ, ОЕСР та GIZ шляхом проведення 
онлайн-семінарів  та консультацій. Здійснюються процедури, потрібні для запровадження автоматичного обміну інформацією (АОІ), у тому числі укладання угоди MCAA CBC

01.01.2020 31.12.2024 ДПС

(iv) Підвищити професійний рівень 
працівників  контролюючих органів  з 
метою реалізації імплементованих кроків  
Плану дій BEPS

ДПС: проводяться обговорення з експертами ОЕСР у межах "peer review " щодо АОІ; міжнародні заходи (конференції); технічні консультації з експертами МВФ, ОЕСР та GIZ

01.01.2020 31.12.2024 ДПС, Мінфін, НБУ

(v) Продовжити участь України у роботі 
Комітету з податкових питань ОЕСР 
(BEPS) з метою вивчення та 
впровадження актуальних рекомендацій 
ОЕСР

ДПС: проводяться обговорення з експертами ОЕСР у межах "peer review " щодо АОІ; міжнародні заходи (конференції); технічні консультації з експертами МВФ, ОЕСР та GIZ

01.01.2020 31.12.2024 Мінфін, МЗС, ДПС

(i) Підготувати підзаконні акти, необхідні 
для застосування положень угоди FATCА

НКЦПФР: прийняті такі НПА:
- рішення Комісії НКЦПФР від 06.10.2020 №  578 "Про встановлення переліку небанківських фінансових установ , які зобов ’язані виконувати обов ’язки фінансових агентів ", зареєстроване в  Мін'юсті 17.11.2020 за №  1134/35417;
- рішення Комісії НКЦПФР від 08.09.2020 №  481 "Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів  Національної комісії з цінних паперів  та фондового ринку щодо провадження депозитарної діяльності", зареєстроване в  Мін'юсті 
21.10.2020 за №  1028/35311.
Мінфін: затверджено Порядок заповнення і подання фінансовими агентами звіту про підзвітні рахунки

01.01.2020 31.12.2022
Мінфін, ДПС, НБУ, 
НКЦПФР

(iii) Здійснити заходи для приєднання до 
угоди MCAA CRS (багатостороння 
конфенція про взаємну адміністративну 
допомогу за податковими справами. 
Єдиний стандарт  звітності)

ДПС: 23.02.2022 отримано від Мінфіну погодження приєднання, надіслано лист  погодження на МЗС. Потребує позиції Мінфіну. Разом з тим запровадження обміну потребує відповідного технічного забезпечення. У межах проєкту міжнародної 
технічної допомоги ЄС запланована закупівля послуг з розроблення відповідної ІТ-системи, яке триватиме близько року. Крім того, можливість обміну безпосередньо залежить від безпекової та економічної ситуації.
Україна проходить аудит  щодо її готовності бути учасником автоматичного обміну інформацією в  межах Багатосторонньої конвенції MCAA CRS на умовах і за правилами ОЕСР та стану забезпечення під час обміну конфіденційності та захисту 
інформації. Такий аудит  проводиться експертами Глобального форуму ОЕСР, членом якого є Україна

01.07.2020 30.06.2022 Мінфін, ДПС, НБУ

(іv) Підготувати відповідні нормативно-
правові акти для застосування положень 
угоди MCAA CRS (за потреби)

Дата початку 2022 рік

01.07.2022 31.12.2022 Мінфін, ДПС, НБУ

(v) Виконати заходи технічного характеру 
(на підставі функціональних вимог), 
необхідні для здійснення автоматичного 
обміну інформацією

ДПС: у межах проєкту міжнародної технічної допомоги ЄС запланована закупівля послуг із розроблення відповідної ІТ-системи, яке триватиме близько року. Технічні вимоги підготовлені та іноземні партнери вживають заходів  щодо 
запровадження тендерної процедури. 01.01.2020 31.12.2022 ДПС, НБУ

(vi) Здійснювати обмін фінансовою 
інформацією відповідно до вимог 
стандарту CRS 

Дата початку 2023 рік
01.01.2023 Постійно ДПС, НБУ

(viі) Здійснити заходи для приєднання до 
угоди МСАА СbС

ДПС: 23.02.2022 отримано погодження приєднання від Мінфіну, надіслано лист  погодження на МЗС. Потребує позиції Мінфіну. Разом з тим запровадження обміну потребує відповідного технічного забезпечення. У межах проєкту міжнародної 
технічної допомоги ЄС запланована закупівля послуг з розроблення відповідної ІТ-системи, яке триватиме близько року. Крім того, можливість обміну безпосередньо залежить від безпекової та економічної ситуації. Україна проходить аудит  
щодо її готовності бути учасником автоматичного обміну інформацією в  межах Багатосторонньої конвенції MCAA CRS на умовах і за правилами ОЕСР та стану забезпечення під час обміну конфіденційності та захисту інформації. Такий аудит  
проводиться експертами Глобального форуму ОЕСР, членом якого є Україна

01.07.2021 31.12.2023 Мінфін, ДПС

(viіі) Підготувати відповідні нормативно-
правові акти для застосування положень 
угоди МСАА СbС (за потреби)

Дата початку 2024 рік

01.01.2024 30.06.2024 Мінфін, ДПС

(іх) Забезпечити обмін звітами у розрізі 
країн

Дата початку 2024 рік
01.07.2024 Постійно ДПС

(ii) Встановити вимоги до капіталу банків  
за результатами регулярного стрес-
тестування 

НБУ: стрес-тестування банківського сектору проведено. Звіт  про стрес-тестування банків  у 2021 році оприлюднено на сайті НБУ 30 грудня 2021 року. За результатами стрес-тестування банки мали виконувати програми 
реструктуризації/капіталізації, аби досягнути встановленого необхідного рівня достатності капіталу, визначеного за базовим сценарієм – до кінця цього року, а за несприятливим – до 30 червня 2022 року 01.01.2020 31.12.2022 НБУ

(iii) За потреби встановити додаткові 
ваги ризику для окремих ризикових типів  
кредитів  

НБУ: рішення про підвищення ваги ризику для незабезпечених споживчих кредитів  затверджене постановою Правління НБУ від 11.01.2021 №  1 "Про внесення змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків  в  Україні". З 01.07.2021 
почали діяти нові ваги ризику 01.01.2020 31.12.2022 НБУ

(iv) Відкалібрувати та за потреби 
здійснювати обмеження співвідношення 
основної суми кредиту та вартості 
забезпечення (loan-to-value ratio, LTV) 
співвідношення виплат  за кредитом та 
доходу (debt service-to-income ratio, DSTI), 
загальної суми кредиту та доходу (debt-to-
income ratio, DTI)

НБУ: здійснено огляд та проведено аналіз міжнародного досвіду ефективності застосування обмежень LTV, DSTI, DTІ. Проведено первинний аналіз показників  у Кредитному реєстрі

01.01.2020 31.12.2022 НБУ

1.3.2

Підвищення 
вимог до 
стійкості 
професійних 
учасників 
фондового 
ринку

(i) Підвищити вимоги до фінансової 
спроможності професійних учасників  
фондового ринку відповідно до 
законодавства ЄС (CRD IV та CRR)

НКЦПФР: прийняті такі НПА:
- рішення Комісії від 19.08.2021 №  667 "Про затвердження Змін до Положення щодо пруденційних нормативів  професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками", зареєстроване в  Мін'юсті 07.10.2021 за №  
1307/36929;
- рішення Комісії від 19.08.2021 №  665 "Про затвердження Ліцензійних умов  провадження професійної діяльності на ринках капіталу - клірингової діяльності", зареєстроване в  Мін'юсті 26.10.2021 за №  1382/37004 01.01.2020 31.12.2024 НКЦПФРСтратегічний 

напрям: І. 
Фінансова 
стабільність

31.12.2023
НБУ, НКЦПФР, КМУ, 
ФГВФО, ДПС

1.2.2
Запровадженн
я Плану дій 
BEPS в Україні

1.1.5

Удосконаленн
я системи 
гарантування 
вкладів та 
виведення 
неплатоспром
ожних 
фінансових 
установ з 
ринку

НБУ: 
1) концепцію запровадження коефіцієнта левериджу для українських банків  розглянуто на КФС;
2) підготовлено зміни до постанови Правління НБУ від  13.11.2018 №  120 "Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України" (зі змінами) у частині DSTI та LTV для роздрібного 
кредитування;
3) графік активації буферів  капіталу розглянуто та схвалено на засіданні КФС 17 грудня 2021 року. У Звіті НБУ про фінансову стабільність за грудень 2021 року анонсовано графік запровадження буферів  

01.01.2020 31.12.2024 НБУ

ДПС: здійснювалася постійна комунікація з експертами Глобального форуму ОЕСР з прозорості та обміну інформацією для податкових цілей з питань заповнення анкети, що використовується для проведення експертної оцінки рівня 
конфіденційності та захисту інформації в  ДПС. 17.06.2021 у ДПС проведена відеоконференція з керівництвом та експертами Глобального форуму ОЕСР з прозорості та обміну інформацією для податкових цілей за участю в .о. Голови ДПС, 
членів  робочої групи з питань розроблення заходів  для впровадження Єдиного стандарту Звітності (CRS), представників  Мінфіну. Метою зустрічі було обговорення заходів , що потрібно вжити ДПС для імплементації стандарту автоматичного 
обміну інформацією CRS. За результатами проведених консультацій експертами Глобального форуму підготовлено звіт , що містить також рекомендації щодо виправлення недоліків  у системі інформаційної безпеки ДПС. Звіт  отримано в  IV 
кварталі 2021 року. Видане доручення в . о. Голови ДПС від 10.11.2021 №  32-д "Про опрацювання звіту Глобального форуму з прозорості та обміну інформацією для податкових цілей" членам робочої групи з питань розроблення заходів  для 
впровадження Єдиного стандарту звітності (CRS), утвореної згідно з розпорядженням ДПС від 28.05.2021 №  12-р, у якому зазначені завдання опрацювати звіт  Глобального форуму з прозорості та обміну інформацією для податкових цілей 
"Оцінювання рівня готовності системи контролю для захисту інформації; рекомендації за результатами оцінювання" та надати Департаменту міжнародного співробітництва пропозиції до заходів  для впровадження викладених у ньому 
рекомендацій. Ужиття заходів  призупинене у зв ’язку з війною. Завершення проходження оцінки можливе тільки після війни

01.01.2020 31.12.2020

ДПС, Мінфін, НБУ, 
Мін’юст , 
Держфінмоніторинг, 
НКЦПФР

1.3.1

Забезпечення 
контролю за 
кредитними 
ризиками

(i) Удосконалити макропруденційні 
інструменти капіталу: 
розробити інструмент  та за потреби 
запровадити контрциклічний буфер 
капіталу та буфер системного ризику;
встановити вимоги до коефіцієнта 
левереджу

Стратегічний 
напрям: І. 
Фінансова 
стабільність
Стратегічна ціль 2. 
Прозорий 
фінансовий сектор

1.2.1

Підвищення 
відкритості 
інформаційног
о обміну між  
регуляторами 
фінансового 
сектору та 
державними 
установами 

(i) Поліпшити обмін інформацією між 
регуляторами та іншими державними 
установами: 
визначити периметр інформаційних 
активів , в  отриманні доступу до яких є 
потреба в  учасників  фінансового сектору 
для виконання своїх функцій;
визначити, опрацювати та усунути 
законодавчі (доступ до інформації, 
легітимність отриманої інформації) та 
технічні (у тому числі захист  інформації) 
перепони для обміну відповідною 
інформацією в  електронному вигляді

1.2.3

Приєднання 
до 
міжнародної 
системи 
обміну 
інформацією 
щодо 
фінансових 
рахунків

(ii) Пройти оцінку Глобального форуму 
ОЕСР з прозорості та обміну інформацією 
для податкових цілей щодо дотримання 
конфіденційності та захисту інформації 
для цілей автоматичного обміну 
інформацією та виконання рекомендацій 
за результатами оцінки

НБУ: здійснено інвентаризацію потреб НБУ та банків  у розширенні функціональності державних реєстрів  / інформаційних активів  та отримання доступу до них, за результатами якої інформаційні активи ДПС, Мін'юсту та Державної служби 
статистики України визначено як пріоритетні. Підготовлені попередні пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів  з питань функціональності /доступу до даних державних реєстрів . Забезпечено технологічні можливості 
доступу до державних реєстрів  у межах системи обміну даними "Трембіта".

НКЦПФР: рішенням Комісії від 13.05.2021 №  288 погоджено проєкт  наказу Мінфіну "Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу"

01.01.2020



(i) Запровадити коефіцієнт  чистого 
стабільного фінансування (NSFR)

НБУ: з метою підтримки фінансової стабільності та підвищення стійкості банківської системи постановою Правління НБУ від 22.12.2020 №  166 з 1 квітня 2021 року запроваджується новий норматив  лікв ідності – коефіцієнт  чистого стабільного 
фінансування (NSFR), що визначає мінімальний рівень лікв ідності банку на горизонті один рік. 
З метою визначення початкового мінімального значення нормативу NSFR та графіка поетапного досягнення нормативного значення 100% протягом 2020 року розрахунок нормативу здійснювався банківською системою в  тестовому режимі. 
З урахуванням результатів  тестового розрахунку НБУ встановив  початкове мінімальне значення нормативу NSFR на рівні 80% та передбачив  досягнення нормативного значення протягом року – до 1 квітня 2022 року

01.01.2020 31.12.2021 НБУ

(ii) Запровадити опитування про джерела 
фінансування

НБУ: здійснено погодження проєкту інструментарію проведення опитування про банківське фондування. Проведено підготовчі роботи зі збору інформації від банків . Планується організація процесу безпосереднього опитування банків  (онлайн-
анкетування). Затверджений інструментарій проведення опитування про банківське фондування надіслано Департаменту статистики та звітності для організації процесу безпосереднього опитування банків  (онлайн-анкетування). Проведено 
підготовчі роботи із впровадження опитування разом з Департаментом статистики та звітності (відпрацьовані технічні деталі збирання та розрахунку даних: вибіркова сукупність респондентів , зважування результатів  опитування).
Триває підготовка макета публічного звіту за результатами опитування про банківське фондування

01.01.2020 31.12.2021 НБУ

(iii) Розробити підходи до стрес-
тестування лікв ідності та калібрування 
буферів  лікв ідності

НБУ: проводиться вивчення міжнародного досвіду стрес-тестування лікв ідності. Розробляється проєкт  Положення про ILAAP, до якого передбачене включення підходів  до стрес-тестування лікв ідності і до управління буферами
01.01.2020 31.12.2022 НБУ

1.3.4
Обмеження 
концентрації 
ризиків 

(i) Відкалібрувати та за потреби 
запровадити додаткові вимоги до 
капіталу у разі значних концентрацій в  
окремих секторах чи типах кредитів

НБУ: на постійній основі здійснюється оцінка галузевих концентрацій банківської системи в  межах підготовки до стрес-тестування. Здійснюється оновлення оцінки галузевих концентрацій банківської системи в  межах підготовки до стрес-
тестування

01.01.2020 31.12.2022 НБУ

(i) Впровадити систему моніторингу за 
системно важливими фінансовими 
інституціями

НБУ: законодавство, що визначатиме значимі небанківські фінансові установи, прийняте ВРУ. Положення щодо права НБУ визначати критерії значимості надавачів  фінансових та супровідних послуг передбачене в  Законі України "Про 
фінансові послуги та фінансові компанії" (частина шоста статті 23) 01.01.2020 31.12.2022 НБУ

(ii) Розробити інструменти та за потреби 
запровадити додаткові вимоги до 
лікв ідності системно важливих банків

НБУ: відповідно до постанови Правління НБУ від 22.12.2020 №  166 термін тестового розрахунку NSFR банками подовжено до 01.03.2021. З 01.04.2021 NSFR діє як норматив .
Усі системно важливі банки виконують NSFR 01.01.2020 31.12.2022 НБУ

(iii) Розробити інструменти 
макропруденційного регулювання 
небанківського фінансового сектору

НБУ: оновлена макропруденційна стратегія з інструментами макропруденційного регулювання небанківського фінансового сектору розглянута та підтримана Комітетом з фінансової стабільності на початку листопада 2020 року. У грудні 
оновлена стратегія затверджена Правлінням НБУ та оприлюднена на офіційному сайті НБУ.
З жовтня 2020 року щоквартально оприлюднюється Огляд небанківського фінансового сектору.
Проведене дослідження небанківського сектору України для виявлення ризиків , що можуть бути знижені відповідними макропруденційними інструментами 

01.01.2021 31.12.2023 НБУ, НКЦПФР

(іі) Удосконалити принципи 
корпоративного управління відповідно до 
міжнародних стандартів , зокрема OECD 
та ESG

НКЦПФР: розроблено та прийнято рішення Комісії від 12.03.2020 №  118 "Щодо узагальнення практики застосування законодавства з питань корпоративного управління", яким затверджено "Кодекс корпоративного управління: ключові вимоги і 
рекомендації"

01.01.2020 31.12.2020 НКЦПФР

(iіі) Запровадити нові механізми захисту 
прав  власників  облігацій, у тому числі 
шляхом правового врегулювання 
відносин між емітентом та інвестором

НКЦПФР: прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів  України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів" від 19.06.2020 №  738-IX, яким у тому числі з метою захисту 
прав  інвесторів , запроваджено інститут  адміністратора за випуском облігацій, а також урегульовані питання щодо основних засад організації проведення зборів  власників  облігацій.
Прийнято такі НПА:
- рішення Комісії від 15.07.2021 №  499 "Щодо забезпечення направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України", зареєстроване в  Мін'юсті 02.08.2021 за №  997/36619;
 - рішення Комісії від 24.12.2021 №  1253 "Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності з питань проведення зборів  власників  облігацій", зареєстроване в  Мін'юсті 14.01.2022 за №  41/37377;
- рішення Комісії від 24.12.2021 №  1259 "Про затвердження Порядку проведення зборів  власників  облігацій", зареєстроване в  Мін'юсті 02.03.2022 за N 274/37610;
- рішення Комісії від 30.12.2021 №  1310 "Про затвердження Вимог до авторизованої електронної системи", зареєстроване в  Мін'юсті 24.01.2022 за №  77/37413

01.01.2020 31.12.2022 НКЦПФР

НКЦПФР: у ВРУ зареєстровано проєкт  Закону України "Про акціонерні товариства" (реєстраційний №  2493 від 25.11.2019), яким передбачена подальша гармонізація законодавства про компанії та удосконалення захисту прав  акціонерів  (далі – 
законопроєкт  №  2493). 
16.06.2020 ВРУ прийнято законопроєкт  №  2493 у першому читанні за основу. На сьогодні здійснюється підготовка проєкту Закону України №  2493 для його розгляду в  другому читанні.
12.07.2021 та повторно 17.11.2021 доопрацьований до другого читання законопроєкт  №  2493 розглянуто на засіданні Комітету ВРУ з питань економічного розвитку та ухвалено рішення рекомендувати ВРУ прийняти зазначений законопроєкт  у 
другому читанні та в  цілому з техніко-юридичним опрацюванням

01.01.2020 31.12.2022 НКЦПФР

НКЦПФР: Прийняті такі НПА:
- рішення Комісії НКЦПФР від 12.01.2021 №  2 "Про внесення змін до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів , 
та подання відповідних документів  до Національної комісії з цінних паперів  та фондового ринку", зареєстроване в  Мін'юсті 01.02.2021 №  123/35745;
- рішення Комісії НКЦПФР від 15.07.2021 №  501 "Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів  та фондового ринку від 23 липня 2020 року №  379", зареєстроване в  Мін'юсті 01.09. 2021 за №  1143/36765, яким унесено зміни 
до Положення про порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду адміністративних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення;
- рішення Комісії НКЦПФР від 19.08.2021 №  663 "Про внесення змін до нормативно-правових актів  Національної комісії з цінних паперів  та фондового ринку щодо звітування учасників  ринків  капіталу", зареєстроване в  Мін'юсті 05.11.2021 за №  
1434/37056.
Також розроблено проєкт  Змін до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів , та подання відповідних 
документів  до Національної комісії з цінних паперів  та фондового ринку, який схвалено рішенням Комісії НКЦПФР від 16.12.2021 №  1222.
НБУ:  
- прийнято постанову Правління НБУ від 05.11.2021 №  114 "Про затвердження Положення про порядок розкриття інформації небанківськими фінансовими установами";
- підготовлено проєкт  Положення про організацію системи внутрішнього контролю в  надавачах фінансових послуг та небанківських фінансових групах;
- підготовлено проєкт  Положення про організацію системи управління ризиками в  надавачах фінансових послуг та небанківських фінансових групах.
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1.4.2

Посилення 
системи 
внутрішнього 
контролю в 
учасників 
фінансового 
сектору

(i) Забезпечити подальший розвиток 
комплексної, адекватної та ефективної 
системи внутрішнього контролю у 
фінансових установах з урахуванням 
принципу пропорційності: розробити та 
затвердити стандарти побудови 
комплексної, адекватної та ефективної 
системи внутрішнього контролю 
фінансових установ , яка, з-поміж іншого, 
включає функції комплаєнсу, управління 
ризиками та внутрішнього аудиту, з 
урахуванням принципу пропорційності;
посилити роль ключових контрольних 
функцій;
впровадити проведення обов ’язкової 
регулярної оцінки ефективності системи 
внутрішнього контролю

НКЦПФР: прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів  України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів" від 19.06.2020 №  738-IX, яким у тому числі урегульовано 
питання щодо основних засад організації системи внутрішнього контролю в  професійних учасниках ринків  капіталу.
Прийняті такі НПА:
- рішення Комісії від 30.12.2021 №  1288 "Про затвердження Стандарту №  1 "Корпоративне управління в  професійних учасниках ринків  капіталу та організованих товарних ринків . Основні поняття та терміни", зареєстроване в  Мін'юсті 
28.02.2022 за №  261/37597;
- рішення Комісії від 30.12.2021 №  1289 "Про затвердження Стандарту №  2 "Корпоративне управління в  професійних учасниках ринків  капіталу та організованих товарних ринків . Організація та функціонування системи внутрішнього контролю 
в  професійних учасниках, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес та які не є банками", зареєстроване в  Мін'юсті 28.02.2022 за №  258/37594;
- рішення Комісії від 30.12.2021 №  1290 "Про затвердження Стандарту №  3 "Корпоративне управління в  професійних учасниках ринків  капіталу та організованих товарних ринків . Організація та функціонування системи внутрішнього контролю 
в  професійних учасниках, які є системно важливими професійними учасниками та які не є банками", зареєстроване в  Мін'юсті 28.02.2022 за №  267/37603;
- рішення Комісії від 30.12.2021 №  1291 "Про затвердження Стандарту №  4 "Корпоративне управління в  професійних учасниках ринків  капіталу та організованих товарних ринків . Організація та функціонування системи внутрішнього контролю 
в  професійних учасниках, які не належать до підприємств , що становлять суспільний інтерес та до системно важливих професійних учасників", зареєстроване в  Мін'юсті 28.02.2022 за №  263/37599;
- рішення Комісії від 30.12.2021 №  1292 "Про внесення змін до Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів  наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства", зареєстроване в  Мін'юсті 20.01.2022 за №  
64/37400.
Також розроблено проєкт  Стандарту №  5 "Корпоративне управління в  професійних учасниках ринків  капіталу та організованих товарних ринків . Організація та функціонування системи внутрішнього контролю в  професійних учасниках, які є 
системно важливими професійними учасниками та які є банками", схвалений рішенням НКЦПФР від 21.10.2021 №  988.
НБУ: для банків  завдання виконано.
У червні 2021 року ВРУ ухвалено Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів  України щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в  банках та інших питань функціонування банківської системи" (далі – 
Закон №  1587-IX), норми якого, зокрема, посилюють вимоги до корпоративного управління в  банках, підвищують відповідальність органів  управління за ухвалені рішення, установлюють додаткові вимоги до членів  ради та правління банку, у 
тому числі стосовно їх колективної придатності, удосконалюють вимоги до системи внутрішнього контролю в  банках.
На виконання норм Закону №  1587-IX Правління НБУ схвалило рішення від 22.12.2021 №  628-рш, яким визначено систему внутрішнього контролю як сукупність правил і заходів  контролю над організаційною та операційною структурою банку, 
які включають процеси підготовки звітності і функції управління ризиками, комплаєнсу та внутрішнього аудиту, а також зафіксовано відповідальність ради банку за організацію та ефективне функціонування комплексної та адекватної системи 
внутрішнього контролю в  банку.
Водночас: 
 - вимоги щодо організації системи внутрішнього контролю в  банках України та банківських групах установлені постановою Правління НБУ від 02.07.2019 №  88 та базуються на положеннях нової редакції настанов  Європейського органу 
банківського нагляду про корпоративне управління (вересень 2017 року) та методологічних засадах міжнародного стандарту COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadw ay Commission);
- вимоги щодо організації системи управління ризиками в  банках України та банківських групах установлені постановою Правління НБУ від 11.06.2018 №  64 та базуються на принципах і рекомендаціях Базельського комітету з банківського 
нагляду щодо корпоративного управління та управління ризиками в  банках і банківських групах;
- вимоги щодо організації внутрішнього аудиту в  банках України установлені постановою Правління НБУ від 10.05.2016 №  311 та базуються на документах Базельського комітету з банківського нагляду з питань внутрішнього аудиту та 
корпоративного управління, міжнародних стандартів  професійної практики внутрішнього аудиту.
Для НФУ:
- підготовлено проєкт  Положення про організацію системи внутрішнього контролю в  надавачах фінансових послуг та небанківських фінансових групах;
- підготовлено проєкт Положення про організацію системи управління ризиками в надавачах фінансових послуг та небанківських фінансових групах
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(ii) Удосконалити стандарти управління 
конфліктами інтересів  у фінансових 
установах:
запровадити удосконалені вимоги до 
організації системи виявлення, 
запобігання та управління конфліктами 
інтересів  у фінансових установах;
імплементувати механізм 
конфіденційного повідомлення про 
неприйнятну поведінку у фінансовій 
установі та реагування на такі 
повідомлення (інститут  викривачів )

НКЦПФР: прийнято такі НПА:
- рішення Комісії  від 30.12.2021 №  1288 "Про затвердження Стандарту №  1 "Корпоративне управління в  професійних учасниках ринків  капіталу та організованих товарних ринків . Основні поняття та терміни", зареєстроване в  Мін'юсті 
28.02.2022 за №  261/37597;
- рішення Комісії від 30.12.2021 №  1289 "Про затвердження Стандарту №  2 "Корпоративне управління в  професійних учасниках ринків  капіталу та організованих товарних ринків . Організація та функціонування системи внутрішнього контролю 
в  професійних учасниках, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес та які не є банками", зареєстроване в  Мін'юсті 28.02.2022 за №  258/37594;
- рішення Комісії від 30.12.2021 №  1290 "Про затвердження Стандарту №  3 "Корпоративне управління в  професійних учасниках ринків  капіталу та організованих товарних ринків . Організація та функціонування системи внутрішнього контролю 
в  професійних учасниках, які є системно важливими професійними учасниками та які не є банками", зареєстроване в  Мін'юсті 28.02.2022 за №  267/37603;
- рішення Комісії від 30.12.2021 №  1291 "Про затвердження Стандарту №  4 "Корпоративне управління в  професійних учасниках ринків  капіталу та організованих товарних ринків . Організація та функціонування системи внутрішнього контролю 
в  професійних учасниках, які не належать до підприємств , що становлять суспільний інтерес та до системно важливих професійних учасників", зареєстроване в  Мін'юсті 28.02.2022 за №  263/37599;
- рішення Комісії від 30.12.2021 №  1292 "Про внесення змін до Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів  наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства", зареєстроване в  Мін'юсті 20.01.2022 за №  
64/37400.
Також розроблено проєкт  Стандарту №  5 "Корпоративне управління в  професійних учасниках ринків  капіталу та організованих товарних ринків . Організація та функціонування системи внутрішнього контролю в  професійних учасниках, які є 
системно важливими професійними учасниками та які є банками", який схвалено рішенням Комісії НКЦПФР від 21.10.2021 №  988.
Крім того, на розгляді у ВРУ перебуває проєкт  Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання ринків  капіталу та організованих товарних ринків" та деяких інших законодавчих актів  України щодо регулювання 
та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках" (реєстраційний №  5865 від 26.08.2021), яким, зокрема, передбачено впровадження механізму конфіденційного повідомлення про фактичні або потенційні порушення вимог 
законодавства на ринках капіталу (інститут  інформаторів ).
НБУ: для банків  завдання виконано.
У червні 2021 року ВРУ ухвалено Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів  України щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в  банках та інших питань функціонування банківської системи" (далі – 
Закон №  1587-IX), норми якого, зокрема, посилюють вимоги до корпоративного управління в  банках, підвищують відповідальність органів  управління за ухвалені рішення, установлюють додаткові вимоги до членів  ради та правління банку, у 
тому числі стосовно їх колективної придатності, удосконалюють вимоги до системи внутрішнього контролю в  банках. На виконання норм Закону №  1587-IX Правління НБУ схвалило рішення від 22.12.2021 №  628-рш, яким, зокрема, 
передбачено, що рада банку здійснює заходи, спрямовані на запобігання виникненню конфліктів  інтересів  у банку, а також сприяє їх урегулюванню.
Для НФУ: 
- підготовлено проєкт  Положення про організацію системи внутрішнього контролю в  надавачах фінансових послуг та небанківських фінансових групах; - підготовлено проєкт  Положення про організацію системи управління ризиками в  
надавачах фінансових послуг та небанківських фінансових групах; - підготовлено проєкт  Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в  надавачах фінансових послуг та небанківських фінансових групах. Триває 
опрацювання міжнародного досвіду, вивчення Директиви 2019/1937/ЄС щодо захисту осіб, які повідомляють про порушення законодавства ЄС (the Whistleblow er Protection Directive)
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(iii) Забезпечити підвищення рівня 
корпоративного управління в  
небанківських установах (на основі 
базових стандартів  корпоративного 
управління для учасників  фінансового 
сектору):
розробити та затвердити Концепцію 
корпоративного управління в  
небанківських установах, яка 
передбачатиме пропорційні вимоги до 
корпоративного управління учасників  
окремих сегментів  ринку фінансових 
послуг, крім професійних учасників  
фондового ринку;
провести комунікації на ринку щодо 
затвердженої Концепції корпоративного 
управління в  небанківських установах;
унести необхідні зміни до законодавчих 
та нормативно правових актів  
відповідно до затвердженої Концепції 
корпоративного управління в  
небанківських установах;
провести оцінку стану корпоративного 
управління існуючих ліцензіатів  та 
забезпечити його приведення у 
відповідність до оновлених вимог

НБУ:  
- розроблена Концепцію побудови систем корпоративного управління, управління ризиками, внутрішнього контролю в  небанківських фінансових установах та небанківських фінансових групах, схвалену Правлінням Національного банку 
України 02.09.2021. 09.09.2021 Концепція була презентована учасникам ринку небанківських фінансових послуг;
- розроблено проєкт  Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в  надавачах фінансових послуг та небанківських фінансових групах
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НКЦПФР: прийнято рішення Комісії від 12.03.2020 №  118 "Щодо узагальнення практики застосування законодавства з питань корпоративного управління", яким затверджено "Кодекс корпоративного управління: ключові вимоги і рекомендації".
Прийнято Закон України від 19.06.2020 №  738-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів  України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів", яким, у тому числі, урегульовано питання 
щодо основних питань організації корпоративного управління в  професійних учасниках ринків  капіталу та організованих товарних ринків .
Прийняті такі НПА:
- рішення Комісії від 30.12.2021 №  1288 "Про затвердження Стандарту №  1 "Корпоративне управління в  професійних учасниках ринків  капіталу та організованих товарних ринків . Основні поняття та терміни", зареєстроване в  Мін'юсті 
28.02.2022 за №  261/37597;
- рішення Комісії від 30.12.2021 №  1289 "Про затвердження Стандарту №  2 "Корпоративне управління в  професійних учасниках ринків  капіталу та організованих товарних ринків . Організація та функціонування системи внутрішнього контролю 
в  професійних учасниках, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес та які не є банками", зареєстроване в  Мін'юсті 28.02.2022 за №  258/37594;
- рішення Комісії від 30.12.2021 №  1290 "Про затвердження Стандарту №  3 "Корпоративне управління в  професійних учасниках ринків  капіталу та організованих товарних ринків . Організація та функціонування системи внутрішнього контролю 
в  професійних учасниках, які є системно важливими професійними учасниками та які не є банками", зареєстроване в  Мін'юсті 28.02.2022 за №  267/37603;
- рішення Комісії від 30.12.2021 №  1291 "Про затвердження Стандарту №  4 "Корпоративне управління в  професійних учасниках ринків  капіталу та організованих товарних ринків . Організація та функціонування системи внутрішнього контролю 
в  професійних учасниках, які не належать до підприємств , що становлять суспільний інтерес та до системно важливих професійних учасників", зареєстроване в  Мін'юсті 28.02.2022 за №  263/37599;
- рішення Комісії від 30.12.2021 №  1292 "Про внесення змін до Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів  наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства", зареєстроване в  Мін'юсті 20.01.2022 за №  
64/37400.
Також розроблено проєкт  Стандарту №  5 "Корпоративне управління в  професійних учасниках ринків  капіталу та організованих товарних ринків . Організація та функціонування системи внутрішнього контролю в  професійних учасниках, які є 
системно важливими професійними учасниками та які є банками", який схвалено рішенням НКЦПФР від 21.10.2021 №  988.
НБУ: розроблено проєкт  Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в  надавачах фінансових послуг та небанківських фінансових групах

01.01.2020 31.12.2021 НКЦПФР, НБУ, Мінфін

(ii) Забезпечити подальше удосконалення 
корпоративного управління в  банках (на 
основі базових стандартів  
корпоративного управління для учасників  
фінансового сектору):
унести необхідні зміни до законодавчих 
та нормативно-правових актів , зокрема 
щодо подальшого посилення ролі 
наглядової ради та ключових 
контрольних функцій;
впровадити проведення НБУ та 
наглядовою радою обов ’язкової 
регулярної (періодичної) оцінки 
ефективності діяльності органів  
управління банку, їх колективної 
придатності, а також ефективності 
діяльності ключових контрольних функцій

НБУ: завдання виконано.
Уведено в  дію Закон України від 30.06.2021 №  1587-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів  України щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в  банках та інших питань функціонування банківської системи" 
(далі – Закон №  1587-ІХ). На виконання вимог Закону №  1587-ІХ, з метою подальшого вдосконалення корпоративного управління в  банках, посилення ролі наглядової ради та ключових контрольних функцій, забезпечення проведення 
обов ’язкової регулярної (періодичної) оцінки ефективності діяльності органів  управління банку, їх колективної придатності, а також ефективності діяльності ключових контрольних функцій, Національним банком України прийнято низку НПА: 
1) постановою Правління НБУ від 03.12.2021 №  133 унесено, серед іншого, зміни до Положення про організацію внутрішнього аудиту в  банках України, якими, зокрема уточнено функції підрозділу внутрішнього аудиту, підпорядкованість 
керівника цього підрозділу, особливості проведення внутрішнього аудиту банківської групи (її учасників ), а також НБУ надано право висувати банку вимогу щодо заміни керівника підрозділу внутрішнього аудиту у зв ’язку з невідповідністю його 
професійної придатності та/або ділової репутації встановленим Національним банком кваліфікаційним вимогам;
2) постановою Правління НБУ від 15.12.2021 №  141 затверджено зміни до Положення про вимоги до положень і звітів  про винагороду членів  наглядової ради та правління банку, якими встановлено вимоги до політики винагороди. Крім того, 
усі встановлені цим Положенням вимоги поширено не лише на членів  органів  управління банку, але й також на керівника підрозділу внутрішнього аудиту, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника окремого 
підрозділу з питань фінансового моніторингу, інших осіб, професійна діяльність яких має значний вплив  на профіль ризику банку; 
3) рішенням Правління НБУ від 21.12.2021 №  628-рш з метою вдосконалення підходів  до організації корпоративного управління в  банках України схвалено зміни до Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в  банках 
України. Крім того, з метою впровадження кращої практики сталого фінансування передбачено включення в  стратегію банку оцінки впливу екологічних, соціальних і управлінських чинників  на довгострокову стійкість банку; підтримку належних 
знань керівників  банку з екологічних, соціальних і управлінських питань; забезпечення радою банку інтеграції системи управління екологічними та соціальними ризиками в  загальну систему управління ризиками; 
4) постановою Правління НБУ від 24.12.2021 №  154 внесено зміни до Положення про ліцензування банків , якими, зокрема визначено вимоги до стратегії банку, колективної придатності ради та правління банку (а також порядок оцінки її 
відповідності встановленим законодавством вимогам), головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера (а також порядок погодження Національним банком їх призначення на посади)

01.01.2022 31.12.2023

1.3.5

Управління 
системним 
впливом 
викривлених 
стимулів та 
забезпечення 
конкуренції

Стратегічний 
напрям: І. 
Фінансова 
стабільність
Стратегічна ціль 4. 
Підвищення якості 
корпоративного 
управління та 
управління 
ризиками у 
фінансовому 
секторі

1.4.1

Підвищення 
рівня 
корпоративно
го управління 
в учасників 
фінансового 
сектору

(i) Запровадити базові стандарти 
корпоративного управління для учасників  
фінансового сектору з урахуванням 
принципу пропорційності:
розробити та затвердити базові 
стандарти корпоративного управління 
для учасників  фінансового сектору з 
урахуванням принципу пропорційності;
провести комунікації на ринку щодо 
затверджених стандартів  
корпоративного управління та щодо 
реалізації принципу пропорційності;
унести необхідні зміни до нормативно-
правових актів , розробити (за 
необхідності) рекомендації/правила щодо 
застосування принципу пропорційності

(iv) Удосконалити обмін та розкриття 
інформації у фінансових установах 
шляхом впровадження/удосконалення 
стандартів  прозорості у діяльності 
фінансових установ , зокрема, шляхом 
надання зовнішнім та внутрішнім 
користувачам, іншим учасникам ринку та 
регулятору необхідної інформації в  
достатньому обсязі (зокрема, інформації 
про стратегію, фінансовий стан, 
прибутковість, ризики, притаманні 
діяльності фінансової установи, систему 
корпоративного управління та 
внутрішнього контролю фінансової 
установи, зміни, які відбуваються у 
фінансовій установі, тощо)

1.4.3

Підвищення 
ефективності 
системи 
реалізації 
прав 
інвесторів 

(i) Передбачити подальшу гармонізацію 
законодавства про компанії та 
удосконалення захисту прав  акціонерів :
знизити пороговий розмір пакета акцій, 
володіння яким надає право вимагати 
скликання та організовувати проведення 
позачергових загальних зборів  акціонерів ;
передбачити процедуру проведення 
загальних зборів  акціонерів  за допомогою 
електронних засобів ;
передбачити здійснення процедур у разі 
значного зменшення власного капіталу 
акціонерним товариством;
передбачити існування моделі 
однорівневої структури управління 
акціонерним товариством;
привести умови, процедури та наслідки 
злиття, приєднання, поділу та виділу 
акціонерних товариств  у відповідність до 
норм Європейського Союзу;
підвищити відповідальність посадових 
осіб акціонерного товариства та 
полегшення подання позовів  акціонерами

стабільність
Стратегічна ціль 3. 
Стійкість 
фінансового 
сектору до викликів

1.3.3
Запобігання 
дефіциту 
ліквідності



(і) Збільшити часовий горизонт  до 6 
місяців  та надійність прогнозів  динаміки 
руху коштів  на ЄКР

Мінфін: розроблено Методику прогнозування руху коштів  на єдиному казначейському рахунку та валютних рахунках Державної казначейської служби України, затверджену наказом Мінфіну від 22.02.2021 №  114. На основі Методики 
забезпечено складання на постійній основі прогнозних розрахунків  із горизонтом прогнозування три місяці для поденних показників .
НБУ: НБУ неодноразово звертався до Мінфіну з проханням про надання Національному банку прогнозної інформації щодо руху коштів  на ЄКР, однак станом на сьогодні відповіді від Мінфіну не отримано, питання залишається невирішеним. НБУ 
також надіслав  листа від 19.07.2022 №  40-0007/49229 на адресу Прем'єр-міністра України, у якому, зокрема, просив  доручити Мінфіну надавати НБУ прогнози руху коштів  на ЄКР. Відповідно до доручення Прем'єр-міністра України від 19.07.2022 
№18730/1/1-22 Мінфін має розглянути зазначений лист  НБУ та за результатами розгляду поінформувати НБУ і КМУ. Станом на 09.08.2022 від Мінфіну інформації не надходило

01.01.2020 31.12.2020 Мінфін

(іі) Забезпечити рівномірність державних 
видатків  упродовж року 

Мінфін: розроблено Методику прогнозування руху коштів  на єдиному казначейському рахунку та валютних рахунках Державної казначейської служби України, затверджену наказом Мінфіну від 22.02.2021 №  114.
Також Мінфін розробив  проєкт  постанови КМУ "Про затвердження Порядку подання інформації розпорядниками, одержувачами бюджетних коштів , іншими клієнтами Державної казначейської служби України Міністерству фінансів  України для 
цілей управління лікв ідністю єдиного казначейського рахунка та валютних рахунків  Державної казначейської служби України" для впровадження інформаційної системи прогнозування руху коштів  на єдиному казначейському рахунку та 
валютних рахунках Казначейства

01.01.2020 31.12.2020 Мінфін

(iii) Посилити координацію під час 
підготовки стратегічних докуметів  з 
питань бюджетно-податкової та 
монетарної політики, зокрема 
забезпечити повноцінну реалізацію 
середньострокового бюджетного 
планування як елементу конвергенції 
цілей фіскальної та монетарної політики

Мінфін: запроваджено середньострокове бюджетне планування − в  основу Бюджетної декларації закладено макропоказники на 2022−2024 роки, схвалені урядом. Пропозиції щодо актуалізації Меморандуму між КМУ та НБУ про взаємодію з 
метою досягнення стійкого економічного зростання та цінової стабільності, укладеного 03.10.2019, направлено до Офісу Правління НБУ 30.05.2021

01.01.2020 31.12.2024
Мінфін, НБУ, 
Мінекономрозвитку

(iv) Розширити участь НБУ в  бюджетному 
процесі (у коротко- та 
середньостроковому періоді) в  частині 
опрацювання фіскальних ризиків  та 
розроблення альтернативних сценарів  
проведення монетарної політики у 
форматі роботи Ради фінансової 
стабільності

НБУ: надано ВРУ інформацію щодо ризиків  проєкту Державного бюджету на 2021 рік. Проведено інформування Міністерства фінансів  про фіскальні ризики, пов ’язані з функціонуванням фінансового сектору, що настали у звітному кварталі, а 
також, які можуть настати в  наступні три роки

01.01.2020 31.12.2024 Мінфін, НБУ

(i) Подовжити середній строк до 
погашення і забезпечити рівномірний 
графік погашення державного боргу

Мінфін: державні запозичення здійснювалися з урахуванням завдання щодо подовження терміну до погашення та забезпечення рівномірного графіка погашення державного боргу. Середньозважений строк до погашення державного боргу на 
кінець 2021 року становив  6,2 рока порывняно з 6,8 рока на кінець 2020 року. Рівномірний графік погашення державного боргу забезпечено в  межах можливостей та умов  на ринках капіталу. Причина: негативний вплив  пандемії коронавірусу 
COVID-19 на ринки капіталу, зокрема значне зміщення попиту інвесторів  у бік короткострокових боргових інструментів

01.01.2020 31.12.2024 Мінфін

(іі) Поступово перейти до випуску ОВДП 
лише в  національній валюті

Мінфін: протягом 2021 року частку державного боргу у національній валюті збільшено з 38,2% до 40%.
Водночас через неможливість банків  використовувати валютну лікв ідність на кредитування доцільно продовжувати здійснювати розміщення валютних ОВДП 01.01.2020 31.12.2024 Мінфін

(iii) Забезпечити моніторинг ризиків  
державного боргу

Мінфін: моніторинг здійснюється на постійній основі, звітування – на щорічній. Відповідні дані включені до Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2021−2024 роки (постанова КМУ від 09.12.2021 №  1291). Здійснюється 
регулярна оцінка стійкості державного і гарантованого державою боргу в  2020-2025 на основі DSA моделі 01.01.2020 31.12.2024 Мінфін

(і) Забезпечити розвиток інституту 
первинних дилерів , у тому числі 
зобов ’язання тримати тверді анонімні 
котирування та запровадити інститут  
маркет-мейкерів

Мінфін: Мінфін у наказі від 31.08.2021 №  492 "Про внесення змін до Порядку відбору та функціонування первинних дилерів " удосконалив  систему відбору первинних дилерів , порядок оцінювання діяльності первинних дилерів  та встановлені 
вимоги до маркет-мейкерів , термінологія та процедура відбору приведено у відповідність до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
НКЦПФР: НКЦПФР у рішенні від 06.01.2021 №  1 погодив  проєкт  постанови Кабінету Міністрів  України "Про внесення змін до Положення про інститут  первинних дилерів ".
НБУ: на адресу Мінфіну надіслано листа від 19.05.2021 №  40-0007/43477 про випуск ОВДП з плаваючою ставкою, розмір якої прив ’язаний до значень UONIA

01.01.2020 31.03.2021 Мінфін, НБУ, НКЦПФР

(ii) Створити та розпочати роботу 
Боргового агенства України, яке 
забезпечить запровадження активних 
інструментів  управління державним 
боргом на внутрішньому ринку (зокрема, 
РЕПО операцій, sw itch та buy-back 
операцій)

Мінфін: Боргове агентство не було фактично створене, робота не розпочата.
Причини: в  умовах повторюваних хвиль пандемії коронавіруcу COVID-19 КМУ та НАДС конкурс на посаду голови Агентства не проводився.
У 2022 році в  умовах розгорнутої Російською Федерацією війни на території України, а також певний час після капітуляції Росії стратегічна дія не належатиме до нагальних та не може бути реалізована

01.01.2020 31.12.2021 Мінфін, НКЦПФР, НБУ

(іii) Проводити аукціони з розміщення 
ОВДП на міжнародній торговельній 
платформі та забезпечити включення 
ОВДП до індексу JP Morgan GBI-EM

Мінфін: з 01.10.2019 аукціони проводяться на міжнародній торговельній платформі Bloomberg. 
12.10.2021 JP Morgan Global Index Research повідомили, що державні облігації України претендують на включення до індексу GBI-EM GD, починаючи з 31.03.2022 із приблизною часткою 0,12%. Початкове включення в  усі три серії GBI-EM матиме 
одна серія облігацій, що відповідає вимогам індексу, − ОВДП із купоном у розмірі 15,84% та погашенням у лютому 2025 року (UA4000204150).
Причини: у 2022 році призупинити стратегічну дію заходу 2.1.3 "Розвиток внутрішнього ринку державних цінних паперів" щодо забезпечення включення ОВДП до індексу JP Morgan GBI-EM у зв ’язку із переглядом компанією JP Morgan рішення про 
включення державних облігацій України до індексів  JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM), яке було заплановане на 31.03.2022, з урахуванням розгортання повномасштабної війни Російської Федерації на території України

01.01.2020 31.12.2024 Мінфін

(іv) Зменшити кількість ОВДП в  обігу з 
одночасним збільшенням лікв ідного 
обсягу кожного випуску

Мінфін: протягом 2021 року кількість ОВДП в  обігу зменшена з 193 до 183 інструментів  (ISIN-ів ), при цьому перевага надавалась збільшенню обсягів  середньострокових та довгострокових ОВДП

01.01.2020 31.12.2021 Мінфін

(v) Розширити спектр державних 
боргових інструментів  у національній 
валюті 

Мінфін: протягом 2021 року розширено спектр середньострокових ОВДП в  гривні та продовжено випуск довгострокових 6-річних ОВДП у гривні.
НБУ: на адресу Мінфіну надіслано лист  від 19.05.2021 №  40-0007/43477 про випуск ОВДП з плаваючою ставкою, розмір якої прив ’язаний до значень UONIA

01.01.2020 31.12.2024 Мінфін, НБУ,НКЦПФР

(i) Запровадити публікацію щорічного 
звіту про кредитування МСП 
(висвітлення змін в  обсягах 
кредитування, попиті на кредити, цілях 
фінансування та джерелах інвестицій, 
пропозиції та вартості кредитів , 
ефективності кредитування)

НБУ: інформація про кредитування МСП імплементована в  квартальні звіти Департаменту фінансової стабільності щодо фінансової стабільності

01.01.2020 31.12.2020 НБУ

(ii) Розширити перелік показників  
фінансової звітності МСП для підтримки їх 
кредитування ****

Здійснено аналіз, доцільності розширення переліку показників  фінансової звітності МСП немає. Вирішено видалити дію за рішенням виконавця
01.01.2020 31.12.2024

Мінекономрозвитку, 
НБУ

(iii) Надавати консультаційну підтримку 
банкам з метою розвитку або 
удосконалення системи кредитування 
МСП

Проводяться регулярні тренінги щодо кращої практики кредитування МСП

01.01.2020 31.12.2024 НАБУ (за згодою)

(iv) Удосконалити роботу єдиного 
кредитного реєстру для підвищення 
достовірності його інформації

НБУ: наприкінці 2021 року для підвищення якості інформації в  Кредитному реєстрі НБУ запущено в  тестовому форматі систему валідаційного контролю

01.01.2020 31.12.2020 НБУ

(v) Створити єдиний портал з 
інформацією про всі програми з підтримки 
фінансування МСП* (* - дія виконана)

Створено Єдиний портал з інформацією про всі програми з підтримки суб’єктів  малого і середнього підприємництва (МСП): https://sme.gov.ua/support_programs/

01.01.2020 31.12.2020 Мінекон, Мінфін, ФРП

(vi) Уніфікувати критерії сегментації МСП, 
що застосовуються банками та НБУ під 
час підготовки статистичної звітності

Критерії сегментації МСП урегульовано Господарським кодексом України

01.01.2020 31.12.2020 НБУ, НАБУ, ФРП

(i) Реалізувати проєкт  з надання 
часткових кредитних гарантій суб’єктам 
МСП

Міністерство економіки України (далі – Мінекономіки): дія виконана. У 2021 році КМУ ухвалив  дві постанови, що регламентували механізм гарантування.
У 2020 році запроваджено механізм надання часткових гарантій на портфельній основі за кредитами суб’єктів  МСП.
Прийнято Закон України від 03.09.2020 №  873-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет  України на 2020 рік" щодо надання державних гарантій на портфельній основі та впровадження фінансово-кредитних механізмів  
забезпечення громадян України житлом" та постанова КМУ від 25.11.2020 №  1151 "Деякі питання надання державних гарантій на портфельній основі у 2020 році", якою затверджений Порядок надання державних гарантій на портфельній основі 
у 2020 році. Реалізація механізму надання часткових гарантій на портфельній̆ основі передбачена і Законом України "Про Державний бюджет  України на 2021 рік"

01.01.2020 31.12.2021
Мінекономрозвитку, 
НБУ

(ii) Запровадити державну програму 
пільгового мікрокредитування в  
національній валюті

Мінекономіки: дія виконана. У 2022 році внесені певні правки з огляду на війну. Станом на 11.04.2022 представники мікро-, малого та середнього підприємництва (далі – ММСП) отримали від уповноважених банків  36 213 кредитів  на загальну 
суму 93,6 млрд гривень. В умовах дії воєнного стану одним із пріоритетів  програми залишається державна підтримка розвитку ММСП. Так, у березні 2022 року для підтримки сільськогосподарських товаровиробників  з метою забезпечення 
посівної кампанії, а також для підтримки та активізації підприємницької діяльності в  період дії воєнного стану Уряд уніс низку змін до програми. Змінами передбачено суттєві спрощення для кредитування, зокрема, можливість отримання 
пільгових кредитів  під 0% річних із гарантією від Уряду України на рівні 80% 

01.01.2020 31.12.2021
Мінекономрозвитку, 
НБУ

(iii) Розвинути моделі кредитування МСП 
у національній валюті

Мінекономіки: дія виконана. Реалізація Державної програми "Доступні кредити 5-7-9" здійснюється з використанням моделей кредитування МСП, передбачених Порядком надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва, 
затвердженого постановою КМУ від 24.01.2020 №  28 "Про надання фінансової державної підтримки", а саме:
- часткова компенсація процентних ставок за кредитами МСП; 
- надання державних гарантій на портфельній основі;
- рефінансування наявної заборгованості в  банках України за кредитами суб’єктів  підприємництва

01.01.2020 31.12.2022
Мінекономрозвитку, 
НБУ

(iv) Трансформувати Німецько-
Український фонд в  Установу з підтримки 
фінансування МСП за принципом "другого 
рівня" для реалізації державних та 
міжнародних програм з розвитку МСП 
через банки-партнери, лізингові компанії, 
кредитні спілки * (* - дія виконана)

Мінфін: відповідно до наказу Мінфіну від 11.01.2020 №  5 Німецько-Український фонд перейменовано у Фонд розвитку підприємництва, метою діяльності якого є, зокрема, забезпечення фінансової та іншої супровідної підтримки приватних 
суб’єктів  мікро-, малого та середнього підприємництва в  Україні.
Німецько-Український фонд трансформовано у Фонд розвитку підприємництва. Єдиним учасником ФРП є Кабінет  Міністрів  України в  особі Міністерства фінансів . На сьогодні ФРП здійснює фінансову державну підтримку підприємництва 
відповідно до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва та Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва за договорами фінансового лізингу, затверджених 
постановою КМУ від 24.01.2020 №  28 "Про надання фінансової державної підтримки" (із  змінами) 01.01.2020 31.12.2021

Мінфін, 
Мінекономрозвитку, 
НБУ 

(v) Залучити міські та обласні 
адміністрації до реалізації спільних 
програм з компенсації процентних ставок 
за кредитами МСП

Мінекономіки: дія виконана, в  умовах дії воєнного стану робота у цьому напрямі призупинена.
Наразі реалізується низка програм надання фінансової підтримки суб’єктам МСП, у тому числі регіональних – ініційованих місцевими органами влади.
Так, наприклад, реалізуються такі програми:
1) часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами для суб’єктів  МСП у Житомирській області – за програмою можна отримати часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, наданими банківськими установами на 
реалізацію бізнес-проєктів  суб’єктів  МСП
(https://cutt.ly/thZD4Gv);
2) часткова компенсація відсоткової ставки за кредитами, залученими суб’єктами МСП на реалізацію інвестиційних проєктів  (Одеська область) – за програмою можна отримати щомісячну компенсацію частини відсоткової ставки за 
кредитами (https://cutt.ly/bhZFw qp); 
3) відшкодування частини відсотків  за кредитами для малого бізнесу у Львівській області – за програмою можна отримати відшкодування частини відсотків  за кредитом у гривні (https://cutt.ly/ZhZFrjK);
4) часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків  для суб’єктів  МСП Тернопільщини спільно з Фондом розвитку підприємництва (далі – Фонд) – за програмою можна отримати часткове відшкодування відсотків  за кредитами 
(https://cutt.ly/VhZLImB); 
5) часткове відшкодування процентних ставок за кредитами для суб’єктів  МСП міста Києва разом із Фондом – за програмою можна отримати компенсацію відсоткової ставки за кредитом та фінансування на реалізацію своїх інвестиційних 
проєктів  (https://cutt.ly/6hZL8QU).
Декілька програм надання фінансової підтримки суб'єктам МСП на регіональному рівні реалізуються шляхом співпраці місцевих органів  влади з Фондом. Основним інструментом діяльності Фонду є кредитні програми. Фонд упроваджує свої 
програми за принципом фінансової установи "другого рівня", надаючи фінансові ресурси мікро-, малим та середнім підприємствам (ММСП) через відібрані банки-партнери, що відповідають певним вимогам. Банки-партнери надають кредити 
цільовим групам ММСП, які описані у програмах Фонду.
Такий принцип дає змогу розподілити кредитні ризики між банками- партнерами та Фондом і охопити програмами Фонду всі регіони країни за рахунок розвиненої філіальної мережі банків -партнерів  Фонду.
З огляду на вищезазначене, місцеві органи влади мають можливість співпрацювати з Фондом з метою розвитку сектору МСП в  Україні, розширення його доступу до фінансових ресурсів  та покращення вмінь та навичок підприємців

01.01.2020 31.12.2022
Мінекономрозвитку, 
НБУ

(i) Розробити проєкти законів  щодо 
запровадження обліку, обігу та оцінки 
землі

31.03.2020 прийнятий Закон України №  552-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів  України щодо умов  обігу земель сільськогосподарського призначення"

01.01.2020 31.12.2020 Мінекономрозвитку

(ii) Запровадити систему збору, обробки 
та оприлюденення інформації про ціни на 
землю та вартість оренди землі

У межах реалізації проєкту "Програма "Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство" на Держгеокадастр покладено обов ’язок забезпечення впровадження системи моніторингу земельних відносин.
З метою забезпечення реалізації моніторингу земельних відносин Держгеокадастр здійснює організацію проведення закупівель послуг з розроблення програмного забезпечення системи моніторингу земельних відносин, розроблення технічного 
завдання, класифікаторів

01.01.2020 31.12.2020 Мінекономрозвитку

(iii) Врегулювати в  нормативно-правових 
актах питання використання 
сільськогосподарської землі як застави

НБУ: питання щодо використання сільськогосподарської землі як застави врегульовано Положенням про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженим постановою Правління 
НБУ від 30.06.2016 №  351 (зі змінами). Коефіцієнт  лікв ідності забезпечення землі встановлений на рівні 35%. Перегляд (підвищення) цього коефіцієнту можливий за наявності належних статистичних даних. Однак, наразі кількість угод є 
надзвичайно низькою і недостатньою для такого перегляду (у тому числі у зв 'язку із ситуацією, пов 'язаною із російською військовою агресією проти України у 2022 році). Ураховуючи вищезазначене, строк реалізації заходу потребує 
подовження щонайменше на термін 12 місяців  після припинення чи скасування воєнного стану

01.01.2020 31.12.2021 *** НБУ

(iv) Забезпечити якість та надійність 
державних земельних реєстрів

Мінекономіки: постановою КМУ від 17.02.2021 №  124 "Деякі питання діяльності центральних органів  виконавчої влади" затверджене Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України. Ураховуючи зазначене, а також 
термін виконання пропонуємо виключити Мінекономіки та визначити наступних відповідальних виконавців  дій заходу 2.2.3 "Стимулювання кредитування підприємств  АПК, у тому числі фермерських господарств , під заставу землі" дорожньої 
карти реалізації Стратегії розвитку фінансового сектору України до 2025 року

01.01.2020 31.12.2020 Мін’юст , НБУ, НАБУ

(v) Забезпечити доступ учасників  ринків  
до державних земельних реєстрів

Мінекономіки: постановою КМУ від 17.02.2021 №  124 "Деякі питання діяльності центральних органів  виконавчої влади" затверджене Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України. Ураховуючи зазначене, а також 
термін виконання пропонуємо виключити Мінекономіки та визначити наступних відповідальних виконавців  дій заходу 2.2.3 "Стимулювання кредитування підприємств  АПК, у тому числі фермерських господарств , під заставу землі" дорожньої 
карти реалізації Стратегії розвитку фінансового сектору України до 2025 року

01.01.2020 31.12.2020 Мін’юст , НБУ, НАБУ

(vi) Запровадити інструмент  
здешевлення кредитів  
сільськогосподарським 
товаровиробникам під купівлю землі

НБУ: 04.11.2021 ВРУ ухвалила законопроєкт  №3205-2 "Про Фонд часткового гарантування кредитів  у сільському господарстві", розроблений за участю НБУ. 
19.11.2021 Закон України "Про Фонд часткового гарантування кредитів  у сільському господарстві" №  1865-IX підписаний ПрезидентомУкраїни. Набрав  чинності 24.11.2021.
КМУ постановою від 16.02.2022 №  125 заснував  Фонд та затвердив  його статут .
Протягом трьох місяців  із дня утворення Фонд має привести свою діяльність у відповідність із зазначеним Законом (до 16.05.2022).
Протягом шести місяців  із дня опублікування Закону (до 24.05.2022) КМУ має привести свої нормативно-правові акти у відповідність із зазначеним Законом.
Протягом дев ’яти місяців  з дня набрання чинності Законом (до 24.08.2022) НБУ має привести свої нормативно-правові акти у відповідність із зазначеним Законом та розробити нормативно-правові акти на його виконання

01.01.2020 31.12.2020
Мін’юст , НБУ, НАБУ, 
Мінфін

(vii) Запустити функціонування фонду 
часткового гарантування кредитів  під 
купівлю землі

Мінфін: виконане. Закон України "Про Фонд часткового гарантування кредитів  у сільському господарстві" від 04.11.2021 №  1865-IX набрав  чинності 24.11.2021

01.01.2020 31.12.2020
Мінекономрозвитку, 
Мінфін, НБУ 

(i) Внести зміни до нормативно-правових 
актів  щодо обліку синдикованих кредитів , 
оцінки ризиків  та їх розподілення серед 
учасників , визначення пруденційних 
вимог до учасників  такого кредитування 

НБУ: після проведеного аналізу потреб учасників  спільно з представниками банківської спільноти дійшли до висновку щодо готовності НПА сучасним потребам

01.01.2020 31.12.2020 НБУ

(ii) Уніфікувати та стандартизувати 
банківський продукт  синдикованого 
кредитування 

НБУ: банківський продукт  стандартизовано банками
01.01.2020 31.12.2020 НБУ, НАБУ

(iii) Визначити потенційні обсяги, напрями 
та умови надання державних гарантій 
проєктам, що фінансуватимуться 
шляхом залучення синдикованих кредитів

Мінфін запропонував  вилучити цю дію. Визначення Мінфіном потенційних обсягів , напрямів  та умов  надання державних гарантій суперечить вимогам Бюджетного кодексу України та є перевищенням його повноважень, а підстави для 
визначення обсягів  та напрямів  надання державних гарантій законодавчо врегульовані

01.01.2020 31.12.2024
КМУ, 
Мінекономрозвитку

(i) Підготувати законодавчі зміни щодо 
іпотеки для посилення захисту прав  
кредиторів , врегулювання питання 
іпотечного кредитування під заставу 
об’єктів  незавершеного будівництва

НБУ: у ВРУ зареєстровано проєкт  Закону України "Про гарантування речових прав  на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в  майбутньому" (реєстраційний №  5091 від 17.02.2021). 
08.09.2021 законопроєкт  №  5091 прийнятий ВРУ у першому читанні за основу.
НКЦПФР підготовлено пропозиції щодо удосконалення норм законопроєкту №  5091 до другого читання 01.01.2020 31.12.2022

НБУ, Мінрегіонбуд, 
Мін’юст , НКЦПФР

(ii) Підготувати законодавчі зміни щодо 
обмеження ризиків  інвесторів  на 
первинному ринку нерухомості

НБУ: захід виконується. У ВРУ зареєстровано проєкт  Закону України "Про гарантування речових прав  на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в  майбутньому" (реєстраційний №  5091 від 17.02.2021). 
08.09.2021 законопроєкт  №  5091 прийнятий ВРУ в  першому читанні за основу.
НКЦПФР підготовлено пропозиції щодо удосконалення норм законопроєкту №  5091 до другого читання

01.01.2020 31.12.2022
НБУ, Мінрегіонбуд, 
Мін’юст , НКЦПФР

(iii) Трансформувати Державну іпотечну 
установу (ДІУ) в  іпотечну агенцію для 
стимулювання вторинного іпотечного 
ринку

Мінфін: постановою Кабінету Міністрів  України від 08.09.2021 №945 "Деякі питання приєднання Державної іпотечної установи (далі – ДІУ) до приватного акціонерного товариства "Українська фінансова житлова компанія" (далі – ПрАТ 
 "Укрфінжитло") прийняте рішення реорганізувати ДІУ шляхом її приєднання до ПрАТ "Укрфінжитло" та затверджений Порядок здійснення заходів . Проходить процес реорганізації 

01.01.2020 31.12.2021 КМУ

(i) Розвивати експортне фінансування 
МСП за рахунок залучення коштів  
міжнародних донорів

Мінекономіки: проводиться у межах операційної діяльності Міністерства
01.01.2020 31.12.2021 Мінекономрозвитку

Зменшення 
перешкод для 
іпотечного 
кредитування 

Стратегічний 
напрям: ІI. 
Макроекономічний 
розвиток
Стратегічна ціль 2: 
Сприяння 
кредитуванню 
економіки

2.2.1
Підтримка 
кредитування 
МСП

2.2.2

Адаптація до 
застосування 
в Україні 
квазікапітальн
их 
інструментів 
міжнародних 
фінансових 
організацій 

2.2.3

Стимулювання 
 кредитування 
підприємств 
АПК, у тому 
числі 
фермерських 
господарств, 
під заставу 
землі

2.2.4

Розвиток 
синдикованог
о 
кредитування

2.2.5

Стратегічний 
напрям: ІI. 
Макроекономічний 
розвиток
Стратегічна ціль 1: 
Забезпечення 
стійкості 
державних фінансів

2.1.1

Проведення 
виваженої 
фіскальної 
політики та 
координації в 
межах 
бюджетного 
процесу

2.1.2

Забезпечення 
боргової 
стійкості та 
зниження 
фіскальних 
ризиків

2.1.3

Розвиток 
внутрішнього 
ринку 
державних 
цінних паперів

1.4.4

Запровадженн
я соціальної 
та екологічної 
відповідально
сті

(i) Запровадити системи оцінювання 
соціальних та екологічних ризиків  
позичальників  у банках:
розробити та затвердити стандарти 
оцінювання соціальних та екологічних 
ризиків  позичальників  у банках;
провести комунікацію на ринку щодо 
затверджених стандартів  оцінювання 
соціальних та екологічних ризиків  
позичальників  у банках 

НБУ: 18.11.2021 Правління НБУ затверджило Політику розвитку сталого фінансування, яку представлено фінансовому ринку на пресбрифінгу Національного банку 25.11.2021.
22.12.2021 Правління НБУ прийняло рішення №  628-рш "Про схвалення Змін до Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в  банках України", яким передбачені рекомендації щодо:
1) включення в  стратегію банку оцінки впливу екологічних, соціальних і управлінських чинників  на довгострокову стійкість банку та підтримки належних знань керівників ;
2) забезпечення радою банку інтеграції системи управління екологічними та соціальними ризиками в  загальну систему управління ризиками

01.01.2020 31.12.2024
НБУ, НКЦПФР, 
Мінекономрозвитку, 
Мінфін



(ii) Запровадити Центри підтримки 
підприємництва на місцевому та 
центральному рівнях

Мінекономіки: виконане, в  умовах дії воєнного стану робота у цьому напрямі наразі призупинена.
З 2020 року створено пілотну мережу інформаційних пунктів  підприємця (ІПП) на рівні органів  місцевого самоврядування на базі Центрів  надання адміністративних послуг у чотирьох областях України (Чернігівська, Черкаська, Запорізька та 
Тернопільська області). Відкрито 15 пілотних ІПП у Чернігові, Ніжині та Козельці (Чернігівська область), Запоріжжі, Мелітополі та Веселому (Запорізька область), Золотоноші, Білозір’ї та Шполі (Черкаська область), що забезпечують державно-
приватний діалог на місцевому рівні.
Пілотний проєкт  завершений, триває оцінка пілотного проєкту зовнішнім експертом. За результатами оцінки проєкту передбачалося підготувати рекомендації щодо масштабування проєкту на місцевому та центральному рівнях.
З детальною інформацією стосовно діяльності інформаційних пунктів  підприємця (зокрема, з мапою інформаційних пунктів  підприємця) можна ознайомитися за інтернет-посиланням https://sme.gov.ua/ssp/

01.01.2020 31.12.2021 Мінекономрозвитку

(iii) Впровадити механізм страхування 
експортних ризиків

Мінекономіки: не завершено, триває робота.
Забезпечене внесення змін до Статуту ЕКА, Положення про наглядову раду ЕКА та Порядок проведення конкурсного відбору кандидатів  на посаду члена наглядової ради ЕКА, затверджених постановою КМУ від 26.05.2021 №  525 "Деякі 
питання діяльності приватного акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство". Водночас, ВРУ прийняла Закон України від 24.03.2022 №  2154-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення масштабної експансії експорту 
товарів  (робіт , послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту" щодо забезпечення ефективного функціонування експортно-кредитного агентства", яким передбачено розширення 
сфер підтримки українського експорту та українських товарів  з високою доданою вартістю. Крім того, Мінекономіки опрацьовувало питання запровадження програми часткової компенсації відсоткової ставки банківським установам за 
допомогою ЕКА.
НБУ:  Правління НБУ постановами від 29.04.2022 №87 та від 09.05.2022 №  95 внесло зміни до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою 
Правління НБУ від 30.06.2016 №  351, згідно з якими гарантії та договори страхування ЕКА визначено прийнятним забезпеченням для цілей розрахунку кредитного ризику

01.01.2020 31.12.2021 Мінекономрозвитку

(i) Виключити кредитні спілки України зі 
сфери застосування Директиви 
2013/36/ЄС про доступ до діяльності 
кредитних організацій і пруденційного 
нагляду за діяльністю кредитних установ  
та інвестиційних фірм (CRDIV) та 
Регламенту Європейського Парламенту 
та Ради (ЄС) 575/2013 про пруденційні 
вимоги до кредитних організацій та 
інвестиційних компаній (CRR)

НБУ: НБУ продовжив  супроводження питання оновлення Доповнення XVII-2 Додатка XVII до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також відстеження внесення до нього застереження про непоширення на кредитні спілки України дії 
Директиви 2013/36/ЄС та Регламенту (ЄС) 575/2013.
Питання фіналізації оновлення зазначеного Доповнення XVII-2 порушувалося представником НБУ під час шостого засідання Комітету асоціації Україна – ЄС у торговельному складі (22-23.11.2021, м.Брюссель, Королівство Бельгія). Також у 
листопаді 2021 року НБУ ініціював  та провів  зустріч з представниками Генерального директорату з питань фінансової стабільності, фінансових послуг та союзу ринків  капіталу (DG FISMA) Європейської Комісії, присвячену питанню оновлення 
Доповнення XVII-2 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 
Наразі обговорення з Європейською Комісією продовжуються 01.01.2020 31.12.2022 НБУ

(ii) Розробити пропозиції щодо розширення 
на законодавчому рівні переліку послуг, 
що можуть надаватись кредитними 
спілками своїм членам

НБУ: у ВРУ зареєстровано Проєкт  Закону України "Про кредитні спілки" (зареєстровано у ВРУ 22.02.2021 за реєстраційним №  5125) (далі − законопроєкт  №  5125), який прийнято за основу 01.06.2021 та очікує на розгляд у повторному другому 
читанні.
У статті 4 проєкту Закону України "Про кредитні спілки" розширено види фінансових послуг, які можуть надавати кредитні спілки, – крім фінансових послуг із залучення коштів , що підлягають поверненню, та/або надання коштів  у кредит , 
кредитна спілка матиме право надавати гарантії, фінансові платіжні послуги (крім послуги з випуску та виконання платіжних операцій з електронними грошима); здійснювати торгівлю валютними цінностями. Кім того, законопроєкт  суттєво 
розширює можливості кредитної спілки здійснювати іншу господарську діяльність, надавати інші послуги (у тому числі надавати посередницькі послуги, пов ’язані з наданням фінансових послуг кредитною спілкою або іншим надавачем 
фінансових послуг, консультаційні та інформаційні послуги, пов ’язані з наданням фінансових послуг) за умови, що така діяльність, послуги пов ’язані з основною діяльністю кредитної спілки з надання фінансових послуг або необхідна кредитній 
спілці для забезпечення більшої доступності фінансових послуг для її членів . Законопроєкт  №5125 було двічі напрвлено ВРУ на повторне 2 читання (18.11.2021 та 18.07.2022)

01.01.2020 31.12.2022 НБУ

(iii) Диференціювати регуляторні вимоги 
до фінансових компаній, що здійснюють 
мікрокредитування та кредитних спілок, 
які здійснюють та не здійснюють 
залучення внесків  (вкладів ) членів  
кредитної спілки/фінансової компанії на 
депозитні рахунки

НБУ: ВРУ прийнято:
- Закон України "Про фінансові послуги та фінансові компанії" від 14.12.2021 №  1953-IX (зареєстровано у ВРУ 15.02.2021 за реєстраційним №  5065);
- Закон України "Про страхування" від 18.11.2021 №  1909-IX (зареєстровано у ВРУ 29.03.2021 за реєстраційним №  5315).
Проєкт  Закону України "Про кредитні спілки" (зареєстровано у ВРУ 22.02.2021 за реєстраційним №  5125) прийнято за основу 01.06.2021. Законопроєкт  №5125 було двічі направлено ВРУ на повторне друге читання (18.11.2021 та 18.07.2022). 
Очікує на розгляд у повторному другому читанні

01.01.2020 31.12.2022 *** НБУ

(i) Забезпечити розвиток законодавства 
щодо продажу боргу фінансовим 
компаніям

НКЦПФР: за підтримки технічної допомоги EBRD здійснюються заходи з підготовки Концепції запровадження законодавчої бази щодо облігацій з покриттям та сек'юритизації в  Україні відповідно до європейських норм

01.01.2020 31.12.2021 ***
Мінфін, НБУ, 
НКЦПФР, ФГВФО

(iі) Сприяти змінам до податкового 
законодавства, які стимулюють 
виведення проблемних активів  з банків , 
у тому числі шляхом передавання 
активів  спеціальним компаніям

Мінфін: Законом України від 07.12.2017 №  2245-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів  України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році" скасовано положення 
Податкового кодексу України щодо коригування фінансового результату до оподаткування банків  на перевищення розміру резерву над розміром установленого ліміту. Це враховує під час оподаткування порядок формування та відображення 
в  бухгалтерському обліку страхових резервів  банків . Зазначені зміни враховують специфіку здійснення банками операцій, яким притаманний високий ризик втрати вартості частини активів  банку, що може зумовити зменшення капіталу 
банку, а також у зв ’язку із застосуванням банків  положень міжнародних стандартів  фінансової звітності. Зважаючи на зазначене, питання виведення проблемних активів  із банків  урегульовано в  межах податкового законодавства.
НБУ: НБУ пропонує подовжити термін реалізації дії для вирішення більш масштабних завдань за цим напрямом

01.01.2020 31.12.2021 ***
Мінфін, НБУ, 
НКЦПФР, ФГВФО

(iii) Оптимізувати оподаткування 
операцій з реалізації активів  і застави на 
користь кредиторів  фінансових установ , 
що лікв ідовуються, а також інших, 
пов ’язаних з лікв ідацією, операцій

Мінфін пропонує подовжити строк виконання до 31.12.2022

01.01.2020 31.12.2021 *** Мінфін, НБУ, ФГВФО

(і) Підготовка пропозицій щодо змін до 
законодавства з метою сприяння 
всебічному розвитку факторингу, як 
інструменту короткострокового 
фінансування (в  т .ч. МСП)

НБУ: розроблена попередня концепція нового регулювання ринку факторингу

01.01.2021 31.12.2024 НБУ, НАБУ

(іі) Опрацювання та удосконалення 
системи оцінки та управління ризиками 
торговельного фінансування та 
факторингу відповідно до законодавства 
України

НБУ: розроблена попередня концепція нового регулювання ринку факторингу

01.01.2021 31.12.2024 НБУ, НАБУ

(ііі)Заходи з підтримки українських 
експортерів  щодо сприяння розвитку 
експортних акредитивів , гарантій та 
інших інструментів  торговельного 
фінансування 

НБУ: розроблена попередня концепція нового регулювання ринку факторингу

01.01.2021 31.12.2024 Мінеком, НБУ, НАБУ

(ii) Імплементувати у законодавство 
України Директиви 2002/47/ЄС 
Європейського Парламенту і Ради 
Європейського Союзу стосовно 
механізмів  застосування фінансової 
застави 

НКЦПФР: прийнято Закон України від 19.06.2020 738-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів  України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів", яким частково враховано норми 
Директиви №  2002/47/ЄС від 06.06.2002 стосовно механізмів  застосування фінансової застави (Financial Collateral Directive)

01.01.2020 31.12.2022
Мін’юст , НБУ, 
НКЦПФР, ФГВФО

(iii) Забезпечити удосконалення оціночної 
діяльності, зокрема шляхом 
передбачення додаткових вимог до 
суб’єктів  оціночної діяльності, які можуть 
проводити незалежну оцінку у випадках, 
встановлених законодавством про цінні 
папери та акціонерні товариства

НБУ: напрацьовано пропозиції щодо удосконалення оціночної діяльності. Активні дії не проводилися через те, що не було звернення від головного відповідального за цією стратегічною дією.
НКЦПФР: протягом 2021 року проводилось обговорення питань щодо потреби в  удосконаленні оціночної діяльності та підвищення вимог до оцінювачів  на ринках капіталу шляхом розроблення нормативно-правового акта НКЦПФР, 
спрямованого на реалізацію повноваження, передбаченого пунктом 24-1 частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринків  капіталу та організованих товарних ринків" (з урахуванням змін, унесених Законом України  
від 19.06.2020 №  738-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів  України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів"), яким визначено, що НКЦПФР встановлює вимоги, визначає порядок 
ведення та веде реєстр суб’єктів  оціночної діяльності, які можуть проводити незалежну оцінку у випадках, установлених законодавством про ринки капіталу та організовані товарні ринки та акціонерні товариства.
Потрібно зазначити, що у 2019 році попередньо розроблений проєкт  нормативно-правового акта на реалізацію зазначеного повноваження НКЦПФР − проєкт  Положення про реєстр оцінювачів , які можуть проводити незалежну оцінку у 
випадках, установлених законодавством про цінні папери та акціонерні товариства було надіслано до ФДМУ для погодження. До цього часу до НКЦПФР відповідь щодо погодження чи надання пропозицій і зауважень від ФДМУ не надходила

01.01.2020 31.12.2022
НКЦПФР, НБУ, 
ФГВФО

(ii) Розробити зміни до законодавства 
України щодо прав  та обов ’язків  
державних та приватних виконавців , 
способів  та порядку виконання рішень 

01.01.2020 31.12.2022 Мін’юст , НБУ, ФГВФО

2.3.3

Встановлення 
альтернативни
х способів 
урегулювання 
спорів 

(i) Запровадити медіацію та законодавче 
її врегулювання 

Виконане. Розроблено зміни до законодавства України щодо запровадження законодавчо врегульованого способу - медіації

01.01.2020 31.12.2022 Мін’юст

(і) Забезпечити законодавче 
врегулювання запровадження другого 
рівня пенсійної системи

НКЦПФР: 28.05.2021 на засіданні Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав  ветеранів  розглянуто доопрацьований та підготовлений комітетом на повторне перше читання проєкт  Закону України "Про загальнообов 'язкове 
накопичувальне пенсійне забезпечення", а також проєкти законів  України "Про внесення змін до деяких законів  України щодо накопичувальної системи державного пенсійного страхування" (реєстраційний №  2683-2 від 06.05.2021) та "Про 
загальнообов 'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення" (реєстраційний №  2683-3 від 07.05.2021).
За результатами розгляду Комітет  Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав  ветеранів  прийняв  рішення рекомендувати ВРУ зазначені законопроєкти відхилити.
19.11.2021 на засіданні Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав  ветеранів  повторно розглянуто доопрацьований проєкт  Закону України "Про загальнообов 'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення" (реєстраційний №  
2683, доопрацьований). За результатами розгляду Комітет  ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав  ветеранів  прийняв  рішення подати на розгляд ВРУ доопрацьований у Комітеті проєкт  Закону України "Про загальнообов 'язкове 
накопичувальне пенсійне забезпечення" та рекомендувати ВРУ за наслідками розгляду в  повторному першому читанні прийняти зазначений законопроєкт  за основу.
За результатами вищезазначеного, 23.11.2021 на розгляд ВРУ подано доопрацьований проєкт  Закону України "Про загальнообов 'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення" (реєстраційний №  2683 від 23.11.2021, доопрацьований).
Цей законопроєкт  неодноразово включався до порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України, але розглянутим не був .
Крім того, відповідно до постанови Кабінету Міністрів  України від 02.06.2021 №  557 створено робочу групу з питань запровадження обов ’язкового накопичувального пенсійного забезпечення та розвитку недержавного пенсійного забезпечення.
03.08.2021 року представники НКЦПФР взяли участь у першому установчому засіданні робочої групи з розвитку пенсійних накопичень в  Україні за участю Прем’єр-міністра України, на якому обговорювалися питання запровадження 
обов 'язкового накопичувального пенсійного забезпечення та розвитку недержавного пенсійного забезпечення

01.01.2020 31.12.2021 ***
НКЦПФР, 
Мінсоцполітики

(i) Забезпечити удосконалення 
регулювання третього рівня пенсійної 
системи – недержавного пенсійного 
забезпечення, відповідно до IORPІІ

01.01.2020 31.12.2022 НКЦПФР

(ii) Розширити повноваження ради 
недержавного пенсійного фонду та 
посилити відповідальність членів  ради 
недержавного пенсійного фонду

01.01.2020 31.12.2022 НКЦПФР

2.4.4

Запровадженн
я 
регулювання 
та створення 
національного 
 
інвестиційног
о фонду

(і) Забезпечити законодавче 
регулювання та створення національного 
інвестиційного фонду як фонду 
міноритарних пакетів  найбільших 
державних компаній

НКЦПФР: здійснюється аналіз міжнародного досвіду та кращої міжнародного практики

01.01.2020 31.12.2022 *** НКЦПФР

(i) Створити ефективну систему 
гарантування для добровільного 
накопичувального страхування життя

НБУ: розпорядженням від 12.03.2021 №  689-ра на виконання рішення Правління НБУ від 25.02.2021 створено робочу групу з розроблення законодавчих пропозицій, необхідних для створення системи гарантування вкладів  членів  кредитних 
спілок та гарантування виплат  за договорами страхування життя.
У межах роботи робочої групи щодо системи гарантування виплат  за договорами страхування життя було:
− опрацьовано питання щодо необхідності створення та запровадження системи гарантування виплат  за договорами страхування життя в  Україні;
− вивчено досвід іноземних країн щодо запровадження системи гарантування виплат  за договорами страхування життя;
− проведено зустрічі з представниками страхового ринку та обговорено ризики, загрози, переваги та можливості побудови різних моделей гарантування виплат ; 
− проаналізовано питання терміну запровадження системи гарантування виплат  в  Україні.
Робота проводилася спільно зі Світовим банком, у тому числі в  частині надання технічної допомоги щодо розроблення моделі запровадження та побудови системи гарантування виплат  за договорами накопичувального страхування життя з 
урахуванням стану ринку страхування життя в  Україні.
Результати діяльності робочої групи розглянуто на засіданні Правління НБУ 17.08.2021, на яке були запрошені представники ФГВФО, надано протокольне доручення (протокол №  54 від 17.08.2021) робочій групі:
унести на розгляд Правління НБУ текст  законодавчих пропозицій, необхідних для створення системи гарантування виплат  за договорами страхування життя − у строк до шести місяців  з дати набрання чинності новим ЗакономУкраїни "Про 
страхування" або дати завершення отримання технічної допомоги від Світового банку (залежно від того, яка дата настане пізніше) 

01.01.2021 31.12.2022 *** НБУ, ФГВФО

(ii) Створити прозорі та рівні умови 
ведення бізнесу зі страхування життя в  
Україні

ВРУ прийнято Закон України "Про страхування" від 18.11.2021 №  1909-IX, основні положення якого вводяться в  дію з 01 січня 2024 року, яким передбачено нові вимоги до діяльності страховиків
01.01.2021 31.12.2024 НБУ

(iii) Імплементувати систему контролю за 
кількістю та якістю прийнятних активів , 
якими представлені резерви страхових 
компаній, впровадити систему 
міжгалузевого контролю 

НБУ:  
1) запроваджено систему контролю за операціями з прийнятними активами (ОВДП, залишки коштів  на рахунках в  банках, нерухомість, дебіторська заборгованість);
2) запроваджено контроль відповідності страховиків  статусу фінансових гарантів ;
3) запроваджено контроль відповідності страховиків  вимогам Положення щодо провадження діяльності зі страхування сільськогосподарської продукції з держпідтримкою (від 20.10.2021 №108);
4) здійснене регулярне моделювання та аналіз готовності страховиків  до запровадження Solvency I та відповідні комунікації з ринком

01.01.2021 31.12.2023 НБУ, НКЦПФР

01.01.2021 31.12.2024

Стратегічний 
напрям: ІI. 
Макроекономічний 
розвиток
Стратегічна ціль 4: 
Створення умов  
для залучення 
довгострокових 
ресурсів

Розвиток

01.07.2021 *** НКЦПФР

2.4.2

Удосконаленн
я 
законодавства 
 щодо 
регулювання 
третього 
рівня системи 
пенсійного 
забезпечення 
та підвищення 
ефективності 
недержавних 
пенсійних 
фондів

(і) НКЦПФР:  у ВРУ зареєстровано проэкт  Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та інших законодавчих актів  щодо недержавного пенсійного забезпечення" (реєстраційний №  3058 від 
11.02.2020) (далі – законопроєкт  №  3058).
Комітету з питань соціальної політики та захисту прав  ветеранів  та Комітету з питань фінансів , податкової та митної політики Верховної Ради України надіслано довідку з позицією НКЦПФР щодо необхідність доопрацювання законопроєкту №  
3058.
У межах роботи над законопроєктом №  3058 Комітетом з питань фінансів , податкової та митної політики ВРУ планувалося створити робочу групу з питань формування законодавчих пропозицій щодо реформуванням системи недержавного 
пенсійного забезпечення, до роботи якої залучатимуться представники НКЦПФР.

(іі) НКЦПФР: прийнято рішення Комісії від 12.08.2021 №  632 "Про затвердження Порядку погодження кандидатур до складу ради недержавного пенсійного фонду", зареєстроване в  Мін'юсті 07.10.2021 за №  1308/36930

2.4.3

Створення та 
регулювання 
діяльності 
платформ 
краудфандинг
у

(i) Розробити нормативно-правові акти з 
питань діяльності платформ 
краудфандингу

Вивчається міжнародний досвід та готується концепція майбутнього регулювання діяльності платформ краудфандингу

2.4.1

Запровадженн
я другого 
рівня 
сиситеми 
пенсійного 
забезпечення 

(iі) Розробити проєкти НПА, необхідні для 
запровадження
обов ’якового накопичувального рівня 
пенсійної системи 

Реалізація заходу можлива лише після прийняття відповідного закону

01.01.2021

НБУ, НКЦПФР, 
Мінеконом

Мін'юст  наголошував  на тому, що зазначений захід не містить чіткої конкретики та пропозицій стосовно того, які саме змістовні зміни передбачається внести до зазначених нормативних актів . Мін'юст  пропонує виключити зазначений захід із 
Стратегії

01.01.2020 31.12.2022
Мін’юст , НБУ, 
ФГВФО, НКЦПФР

2.3.2

Поліпшення 
ефективності 
судових 
процедур та 
виконання 
рішення суду 

(i) Ініціювати внесення змін до 
процесуального законодавства щодо: 
удосконалення норм, які слугують 
інструментами затягування судового 
розгляду та зловживання правами з 
метою їх мінімізації; 
удосконалення норм, які встановлюють 
строки розгляду справи в  суді з метою їх 
мінімізації

Мін'юст: з метою вирішення проблеми надмірної тривалості цивільного, господарського та адміністративного провадження Мін'юстом розроблено проєкт  Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів  щодо вирішення 
проблеми надмірної тривалості цивільного, господарського та адміністративного провадження". У цьому законопроєкті, зокрема, пропонується: надати право апеляційним судам під час розгляду справ  у порядку цивільного та господарського 
судочинства проводити розгляд справи в  порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами; удосконалити порядок розгляду адміністративних справ  судом касаційної інстанції; надати позивачу (заявнику, скаржнику) право 
подати заяву про повернення з державного бюджету судового збору, сплаченого ним під час подання позову (заяви, апеляційної чи касаційної скарги), у разі порушення суддею строків  розгляду справи, установлених законом; унести зміни до 
Закону України "Про Вищу раду правосуддя" у частині скорочення строку розгляду дисциплінарної справи стосовно безпідставного затягування або невжиття суддею заходів  щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, 
встановленого законом, зволікання з виготовленням вмотивованого судового рішення – тридцять днів  з дня її відкриття. За результатами розгляду проєкту закону на засіданні Урядового комітету з питань цифрової трансформації, освіти, 
науки та інновацій, охорони здоров ’я, правової політики, захисту довкілля та природних ресурсів  (протокол від 04.08.2022 №  6) прийняте рішення схвалити проєкт  закону та подати його для розгляду на засіданні КМУ після його доопрацювання 
Мін’юстом за участю Офісу Президента України. Рішенням Комітету ВРУ з питань правової політики від 15.07.2020 (протокол №  32) створено робочу групу, завданням якої є напрацювання комплексного та дієвого врегулювання питань 
організації діяльності органів  та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів  та, зокрема, удосконалення процесу примусового виконання рішень.
14.06.2021 у ВРУ зареєстровано розроблений робочою групою проєкт  Закону України "Про примусове виконання рішень" (реєстраційний №  5660) (далі – законопроєкт  №  5660). Метою і завданням законопроєкту є комплексне удосконалення 
процесу примусового виконання судових рішень та рішень інших органів  (посадових осіб). Новації, передбачені законопроєктом №  5660, спрямовані на: 
1) розширення повноважень приватних виконавців  та полегшення доступу до професії приватного виконавця для збільшення їх загальної кількості; 
2) автоматизацію, цифровізацію процесу примусового виконання рішень; 
3) визначення особливостей виконання окремих категорій рішень; 
4) визначення нових підходів  до звернення стягнення на майно боржника, а також особливостей звернення стягнення на окремі види майна. 14.07.2021 ВРУ прийнято в  першому читанні за основу законопроєкт  №  5660. Прийняття 
законопроєкту №  5660 в  цілому забезпечить виконання заходу 2.3.2 Стратегії

01.01.2020 31.12.2022 Мін’юст , НБУ, ФГВФО

Стратегічний 
напрям: ІI. 
Макроекономічний 
розвиток
Стратегічна ціль 3: 
Посилення захисту 
прав  кредиторів  та 
інвесторів

2.3.1

Удосконаленн
я інституту 
забезпечення 
виконання 
зобов’язань

(i) Ініціювати перегляд законодавчих 
актів , що регулюють відносини, пов ’язані 
із речово-правовими засобами 
забезпечення виконання зобов ’язань 
(Цивільного кодексу України, Законів  
України "Про заставу", "Про іпотеку", "Про 
забезпечння вимог кредиторів  та 
реєстрацію обтяжень"), з метою їх 
актуалізації, узгодження між собою, 
систематизації та удосконалення 
відповідного правового регулювання

2.2.6
Стимулювання 
 експорту

2.2.7

Стимулювання 
 розвитку 
ринку 
небанківськог
о 
кредитування

2.2.8

Розбудова 
інфраструктур
и для 
ефективного 
управління 
проблемними 
активами

2.2.9

Стимулювання 
 розвитку 
торговельного 
 фінансування 
та факторингу



(iv) Запустити ефективну систему тестів  
раннього попередження, що базуються на 
системі нагляду за фінансовими 
установами, з урахуванням специфіки 
страхування життя

НБУ: 
1) проведене дослідження та аналіз показників  EWS для нон-лайф страховиків , які були розраховані та оцінені станом на 31.12.2020;
2) розроблено проміжну методику EWS для нон-лайф страховиків ; 
3) здійснено тестовий розрахунок та аналіз зваженої оцінки ризиковості за показниками показників  EWS нон-лайф страховиків  станом на 30.06.2021, 30.09.2021, 31.12.2021. Перевірено кореляції показників  EWS з подальшими змінами у 
фінансовому стані страховиків , що відбулись у наступні за цими періодами;
4) здійснено попередній аналіз показників  діяльності страховиків  (life) з метою розроблення EWS з урахуванням специфіки страхування життя;
5) затверджене розпорядження ДНРНФП від 06.05.2022 №27-а "Про апробацію та використання в  роботі, у тому числі у період дії воєнного стану або стану війни, Методики наглядової оцінки ризиковості та раннього реагування на можливі 
прояви ризиків  у страховиків , що здійснюють діяльність з обов ’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників  наземних транспортних засобів  (ОСЦПВ)"

01.01.2021 31.12.2023 НБУ

(v) Розробити та впровадити механізми 
виведення страхових компаній 
страхування життя з ринку 

ФГВФО: розроблено моделі концепцій щодо поширення системи гарантування на страхові компанії зі страхування життя (за накопичувальними договорами страхування життя), у тому числі щодо механізмів  виведення страхових компаній зі 
страхування життя з ринку. Процедура виведення страховиків  із ринку передбачена в  Законі України "Про страхування".
НБУ: розпорядженням від 12.03.2021 №  689-ра на виконання рішення Правління НБУ від 25.02.2021 створено робочу групу з розроблення законодавчих пропозицій, необхідних для створення системи гарантування вкладів  членів  кредитних 
спілок та гарантування виплат  за договорами страхування життя (далі − робоча група).
В межах роботи групи щодо системи гарантування виплат  за договорами страхування життя було:
−опрацювано питання щодо необхідності створення та запровадження системи гарантування виплат  за договорами страхування життя в  Україні;
− вивчено досвід іноземних країн щодо запровадження системи гарантування виплат  за договорами страхування життя;
− проведено зустрічі з представниками страхового ринку та обговорено ризики, загрози, переваги та можливості побудови різних моделей гарантування виплат ; 
− проаналізовано питання терміну запровадження системи гарантування виплат  в  Україні.
Робота проводилася спільно зі Світовим банком, у тому числі в  частині надання технічної допомоги щодо розроблення моделі запровадження та побудови системи гарантування виплат  за договорами накопичувального страхування життя з 
урахуванням стану ринку страхування життя в  Україні.
Результати діяльності робочої групи розглянуто на засіданні Правління НБУ 17.08.2021, на яке були запрошені представники ФГВФО, надано протокольне доручення (протокол №  54 від 17.08.2021) робочій групі:
унести на розгляд Правління НБУ текст  законодавчих пропозицій, необхідних для створення системи гарантування виплат  за договорами страхування життя – у строк до шести місяців  з дати набрання чинності новим Законом України "Про 
страхування" або дати завершення отримання технічної допомоги від Світового банку (залежно від того, яка дата настане пізніше)

01.01.2021 31.12.2024 ФГВФО, НБУ 

(i) На законодавчому рівні сприяти 
затвердженню нормативних вимог для 
суб’єктів  господарювання (включно з 
державними установами та 
комунальними підприємствами) щодо 
забезпечення можливості проведення 
безготівкових розрахунків  з оплати 
товарів  або послуг

Виконане: ВРУ прийняла Закон України "Про платіжні послуги"

01.01.2020 31.12.2021
Мінекономрозвитку, 
НБУ

(ii) Зменшити ліміт  розрахунків  готівкою 
та удосконалити систему контролю за 
ними

НБУ: ліміт  зменшено до 50000 грн, опрацьовується подальше зменшення
01.01.2020 31.12.2021

НБУ, 
Мінекономрозвитку, 
Мінфін

(iii) Розробити на законодавчому рівні 
розширені можливості використання 
корпоративних карток

НБУ: вимоги законодавства осучаснено, зокрема:
− уточнено вимоги законодавства щодо права суб’єкта господарювання самостійно визначати осіб, які мають право використовувати корпоративні картки, емітовані до його рахунку. Виконане. Постанова Правління НБУ від
25.06.2021 №60;
− надано пропозиції Національного банку України до законопроєкту №  4366 щодо спрощення звітування за витраченими коштами за допомогою корпоративних ЕПЗ. Надані пропозиції були враховані Комітетом ВРУ з питань фінансів , податкової 
та митної політики у висновку щодо законопроєкту №  4366 (протокол 85 від 15.12.2021)

01.01.2020 31.12.2021 НБУ, Мінфін

(iv) Сприяти зменшенню частки 
готівкового обігу на користь 
безготівкового

НБУ: надано висновки щодо пропозицій по доповненню проєкту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо платіжних послуг)" (реєстраційний №  4366), які мають на меті спрощення процесу документування 
операцій із використання корпоративних платіжних карток.
Прийнято Закон України "Про платіжні послуги" (законопроєкт  реєстраційний №  4364).
У травні 2021 року НБУ, Visa та Mastercard підписали Меморандум про сприяння конкурентному платіжному ринку в  Україні, що узгоджує підхід до поступового зниження граничного розміру ставок внутрішньодержавних міжбанківських комісій 
(інтерчейндж)

01.01.2020 31.12.2024
НБУ, 
Мінекономрозвитку

(v) Перевести платежі на користь 
держави у цифрові канали

Інформація уточнюється

01.01.2020 31.12.2023
НБУ, Мінфін, 
Мінекономрозвитку

(vі) Розробити інструменти 
стимулювання розвитку 
широкосмугового доступу до мережі 
Інтернет  та підключити об'єкти соціальної 
інфраструктури до широкосмугового 
доступу до мережі Інтернет

Міністерство цифрової трансформації України (далі – Мінцифри): розпорядженням КМУ від 08.09.2021 №  1069-р затверджено план заходів  з розвитку широкосмугового доступу до Інтернету на 2021−2022 роки

01.01.2021 31.12.2021 Мінцифри

(i) Впровадити нові моделі віддаленої 
ідентифікації та верифікації клієнта

НКЦПФР: прийняте рішення Комісії від 11.03.2021 №  176 "Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює 
Національна комісія з цінних паперів  та фондового ринку", зареєстроване в  Мін'юсті 19.04.2021 за №  532/36154, яким передбачено віддалену верифікацію клієнтів  в  електронному режимі за допомогою сучасних баз даних, електронних 
документів  та носіїв , зокрема врегульоване віддалене встановлення ділових відносин за допомогою Системи BankID Національного банку України та за процедурою верифікації, здійсненої СПФМ у режимі відеотрансляції з дотриманням 
встановлених вимог.
НБУ: 22.05.2020 набрало чинності Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене постановою Правління НБУ від 19.05.2020 №  65, 30.07.2020 набрало чинності Положення про здійснення установами фінансового 
моніторингу, затверджене постановою Правління НБУ від 28.07.2020 №  107, в  яких Національний банк установив  вимоги до спрощених та повноцінних моделей віддаленої ідентифікації та верифікації клієнтів , які використовують СПФМ.
Запроваджені нові моделі ідентифікації, верифікації даних особи за допомогою інтегрованої системи електронної ідентифікації (ІСЕІ) – налаштовано інформаційну взаємодію між ІСЕІ та Системою BankID НБУ. Визначені спільно з ринком напрями 
та ключові пріоритети подальшого стратегічного розвитку Системи BankID НБУ. Шість банків  розпочали роботу в  Системі BankID НБУ як абоненти-надавачі послуг для забезпечення можливості віддаленого відкриття рахунків , дистанційного 
відкриття електронних гаманців  з електронними грошима: ПАТ "БАНК ВОСТОК", АБ "УКРГАЗБАНК", АТ "РВС БАНК", АТ "КБ "ГЛОБУС", ПАТ "МТБ БАНК", АТ "АЛЬФА-БАНК". Здійснено огляд міжнародної практики для подальшого визначення 
потенційних напрямів  роботи.
Мінцифри: запроваджено нові моделі ідентифікації, верифікації даних особи за допомогою інтегрованої системи електронної ідентифікації (ІСЕІ). Зокрема забезпечено можливість електронної ідентифікації користувачів  ІСЕІ за допомогою засобів  
електронного підпису на файловому носії, інших захищених носіях (23 схеми на КЕП та удосконалених підписах), MobileID (3 схеми), IDкартці, на хмарних носіях (4 схеми), а також ідентифікацію за допомогою системи BankID НБУ (забезпечено 
інформаційну взаємодію ІСЕІ з 27 банками-ідентифікаторами системи BankID НБУ). Постановою КМУ від 16.09.2020 №  827 передбачено внесення змін, зокрема, до пунктів  15, 24 Положення про інтегровану систему електронної ідентифікації, які 
врегульовують автоматизований обмін інформацією ІСЕІ з Єдиним державним демографічним реєстром, Єдиною інформаційною системою МВС, Державним реєстром фізичних осіб - платників  податків , а також з Єдиним державним реєстром 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців  та громадських формувань щодо перевірки повноважень представників  юридичних осіб, що призвело до спрощення ідентифікації особи та верифікації даних про неї під час надання фінансових послуг 
(у тому числі у разі відкриття рахунків  дистанційним способом)

01.01.2020 31.12.2024
НБУ, Мінфін, Мін'юст , 
Мінцифри, Міграційна 
служба, НКЦПФР

(іі) Забезпечити механізм доступу 
фінансових установ  до ідентифікаційних 
даних клієнтів  у державних реєстрах 
(eKYC)

НБУ: здійснено інвентаризацію потреб НБУ та банків  у розширенні функціональності державних реєстрів /інформаційних активів  та отримання доступу до них. Мінцифрою забезпечено автоматизований інформаційний обмін ІСЕІ з Єдиним 
державним демографічним реєстром, Єдиною інформаційною системою МВС, Державним реєстром фізичних осіб - платників  податків , а також з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців  та громадських 
формувань щодо перевірки повноважень представників  юридичних осіб. 
З метою визначення форматів  та структур даних, що будуть передаватись під час інформаційного обміну ІСЕІ із зазначеними реєстрами, між Мінцифри та держателями відповідних реєстрів  укладено відповідні договори, протоколи 
інформаційної взаємодії.
Мінцифри: запроваджено нові моделі ідентифікації, верифікації даних особи за допомогою інтегрованої системи електронної ідентифікації (ІСЕІ). Зокрема забезпечено можливість електронної ідентифікації користувачів  ІСЕІ за допомогою засобів  
електронного підпису на файловому носії, інших захищених носіях (23 схеми на КЕП та удосконалених підписах), MobileID (3 схеми), IDкартці, на хмарних носіях (4 схеми), а також ідентифікацію за допомогою системи BankID НБУ (забезпечена 
інформаційна взаємодія ІСЕІ з 27 банками-ідентифікаторами системи BankID НБУ). Постановою КМУ від 16.09.2020 №  827 передбачено внесення змін, зокрема, до пунктів  15, 24 Положення про інтегровану систему електронної ідентифікації, які 
врегульовують автоматизований обмін інформацією ІСЕІ з Єдиним державним демографічним реєстром, Єдиною інформаційною системою МВС, Державним реєстром фізичних осіб – платників  податків , а також з Єдиним державним реєстром 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців  та громадських формувань щодо перевірки повноважень представників  юридичних осіб, що призвело до спрощення ідентифікації особи та верифікації даних про неї в  процесі надання фінансових 
послуг (у тому числі у разі відкриття рахунків  дистанційним способом)

01.01.2020 31.12.2024
НБУ, Мінфін, Мін’юст , 
Мінцифри, Міграційна 
служба

(iii) Регламентувати використання різних 
видів  електронних підписів  клієнтів  
фінансових установ

НБУ: підготовлено пропозиції щодо внесення змін до Закону України "Про Національний банк України", якими Національному банку надаються повноваження регулювати використання електронних підписів  у сфері надання платіжних та 
фінансових послуг. У межах МТД спільно з представниками Світового банку здійснюється аналіз європейського законодавства у сфері використання електронних підписів . Пропозиції змін до Закону України "Про Національний банк України" 
підготовлено і опрацьовано для подальшої їх реалізації у рамках законодавчих ініціатив .
Пропозиція змін до Закону України  "Про Національний банк України" включено до Закону України "Про фінансові послуги та фінансові компанії" від 14.12.2021 №  1953-IX.
Прийнято постанову НБУ від 13.12.2019 №151 "Про затвердження Положення про застосування цифрового власноручного підпису в  банківській системі України".
Прийнято постанову НБУ від 07.07.2022 №140 "Про визнання іноземних кваліфікованих електронних довірчих послуг у банківській системі України та при здійсненні переказу коштів"

01.01.2020 31.12.2023
НБУ, Мінфін, 
Мінекономрозвитку

(іv) Забезпечити відкриття реєстрів  
держорганів  фінансової екосистеми по API 

Мінцифри: виконано. 
03.03.2021 прийнято постанову КМУ "Про внесення змін до постанов  Кабінету Міністрів  України від 21 жовтня 2015 року №  835 і від 30 листопада 2016 року №  867", якою, серед іншого, передбачене відкриття фінансової звітності підприємств  
– платників  податку на прибуток органами фінансового контролю. Під час опрацювання проєкту постанови враховано пропозиції та зауваження НБУ, надіслані листом НБУ №  14-0004/73737 від 08.12.2020 01.01.2021 31.12.2023

Мінцифри, НБУ, 
Мінфін, Мін’юст

(v) Запровадити передачу цифрових 
документів  фінансовим установам з 
метою дистанційної ідентифікації та 
верифікації клієнтів

Мінцифри: протягом 2021 року Мінцифри провело низку успішних інтеграцій з банківськими установами, платіжними системами, страховими компаніями, фондами для запровадження широкого спектру цифрового функціоналу у цих сферах з 
метою максимального задоволення потреб громадян у фінансових послугах. Зокрема, станом на грудень 2021 року проведено інтеграції із 40 банківськими установами для віддаленої ідентифікації та верифікації користувачів . Ще 29 
перебували у процесі налаштувань і до кінця 2022 року планується інтегрувати 100% банківських установ . 
Цифрові інструменти "Дії" використовуються банківськими установами для низки фінансових продуктів , зокрема: відкриття та закриття рахунків , підписання договорів , повторної ідентифікації, замовлення/перевипуску карток, оплати комісій 
та здійснення платежів  тощо. Реалізовані інтеграції дали змогу  у грудні 2021 року провести успішний запуск програми Президента єПідтримка, спрямованої на підтримку тих сфер бізнесу, які найбільше постраждали від пандемічних обмежень. 
За грудень 2021 року до програми єПідтримка долучилося 10 банків . І вже за три тижні грудня 2021 року було відкрито за допомогою онлайн-функціоналу 7,1 млн карт  єПідтримки.
Крім банківських установ  у 2021 році активно почали використовувати функціонал віддаленої ідентифікації та верифікації страхові компанії для укладання договорів  страхування, платіжні системи для підтвердження особи отримувача та/або 
відправника коштів , фонди та біржі для надання можливості доступу до онлайн-функціоналу додатків  та електронного управління фінансовими активами. 
Зазначені напрями діяльності реалізують одну з п'яти головних цілей Стратегії розвитку фінансового сектору до 2025 року – фінансову інклюзію, сприяють активному розвитку сфери фінтеху та постійному розвитку цифрових технологій у 
фінансовому секторі України

01.01.2021 31.12.2024
Мінцифри, НБУ, 
НКЦПФР, Мінфин

(i) Розробити та впровадити регулювання 
ринкової поведінки банків  та 
небанківських фінансових установ  (крім 
установ , що діють на фондовому ринку)

НБУ: розроблено Концепцію регулювання ринкової поведінки учасників  фінансового ринку. У 2021 році ВРУ прийнято Закон України "Про фінансові послуги та фінансові компанії", який включає Концепцію регулювання ринкової поведінки 
учасників  фінансового ринку. Напрацьовано процедури щодо регулювання ринкової поведінки учасників  фінансового ринку

01.07.2020 31.12.2022 НБУ

(іi) Впровадити регулювання 
обов ’язковості застосування 
інвестиційними фірмами правил у роботі 
з клієнтами "best execution та KYC" та 
інших відповідно до MIFIDІІ

НКЦПФР: прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів  України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів" від 19.06.2020 №  738-IX, яким передбачене, у тому числі, 
провадження обов ’язковості застосування інвестиційними фірмами в  роботі з клієнтами правил "best execution та KYC" та інших відповідно до актів  Європейського Союзу, зокрема Директиви ЄС №  2014/65/ЄС від 15.05.2014 про ринки 
фінансових інструментів  (MIFID ІІ).
Розроблені такі проєкти НПА:
- проєкт  Положення щодо здійснення професійної діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами, схвалений рішенням Комісії від 05.10.2021 №  887;
- проєкт  Змін до Вимог до договорів , які укладаються під час провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів ) - діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андерайтингу, 
управління цінними паперам, який схвалений рішенням Комісії НКЦПФР від 24.12.2021 №  1254;
- проєкт  Змін до Вимог (правил) щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андерайтингу, управління цінними паперами, схвалений рішенням Комісії від 24.12.2021 №  1255

01.01.2020 31.12.2023 НКЦПФР

(i) Розробити та впровадити вимоги щодо 
забезпечення прозорості інформації, що 
надається споживачам фінансових полуг 
у різних сегментах фінансового ринку

НКЦПФР: прийняті такі НПА:
- рішення Комісії від 22.07.2021 №  553 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів  Національної комісії з цінних паперів  та фондового ринку щодо взаємодії учасників  депозитарної системи України", зареєстроване в  Мін'юсті 
13.08.2021 за №№  1072/36694, 1073/36695, 1074/36696, 1075/36697, 1076/36698, яким, зокрема, передбачене врегулювання вимог до договору рахунка ескроу в  цінних паперах;
- рішення Комісії від 19.08.2021 №  666 "Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів  та фондового ринку від 22 липня 2021 року №  553", зареєстроване в  Мін'юсті 25.08.2021 за №  1112/36734.
НБУ: вимоги до розкриття банками інформації затвердженні постановою Правління НБУ від 28.11.2019 №  141 "Про затвердження Положення про інформаційне забезпечення банками клієнтів  щодо банківських та інших фінансових послуг". 
Постановою Правління НБУ від 14.05.2020 №  62 унесено зміни до Положення про інформаційне забезпечення банками клієнтів  щодо банківських та інших фінансових послуг, затвердженого постановою Правління НБУ від 28.11.2019 №  141. 
Згідно з прийнятим нормативно-правовим актом уточнено вимоги до банків  щодо прозорості інформації, що поширюється ними на власних вебсайтах та в  рекламі.
Постановою Правління НБУ від 22.01.2021 №  7 затверджене Положення про додаткові вимоги до договорів  про надання фінансових послуг. Додаткові вимоги встановлено до банківських договорів  про споживчий кредит  та договорів  про 
надання послуг залучення у вклади (депозити) коштів  і банківських металів , відкриття та ведення поточних рахунків , у тому числі в  банківських металах, та рахунків  умовного зберігання (ескроу). Також установлено додаткові вимоги до 
договорів  небанківських фінансових установ  про надання коштів  у позику (споживчий, фінансовий кредит) (Постанова Правління НБУ від 03.11.2021 №  113). 
Національний банк визначив  порядок нагляду за додержанням учасниками ринку небанківських фінансових послуг законодавства про захист  прав  споживачів  фінансових послуг та вимог законодавства про рекламу. Для цього прийнято 
постанову Правління НБУ від 16.06.2021 №  52 "Про затвердження Положення про здійснення Національним банком України нагляду за додержанням учасниками ринку фінансових послуг законодавства про захист  прав  споживачів  фінансових 
послуг". Постанова набрала чинності з 14 липня 2021 року. Такий порядок також затверджено і для банків  постановою Правління НБУ від 09.02.2021 №15.
Постановою Правління НБУ від 05.10.2021 №100 затверджене Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів  щодо надання послуг споживчого кредитування. Воно встановлює вимоги до розкриття 
небанківськими фінансовими установами інформації щодо надання послуг споживчого кредитування на вебсайтах та в  рекламі

01.01.2020 31.12.2021
НБУ, НКЦПФР, 
ФГВФО

(ii) Запровадити стандарти розкриття 
інформації щодо основних умов  
фінансових продуктів : кредитування, 
страхування, заощадження, платіжні та 
інвестиційні послуги

НБУ: постановою Правління НБУ від 05.10.2021 №100 затверджене Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів  щодо надання послуг споживчого кредитування. Воно встановлює вимоги до розкриття 
небанківськими фінансовими установами інформації щодо надання послуг споживчого кредитування на вебсайтах та в  рекламі. Вимоги до розкриття банками інформації встановлені постановою Правління НБУ від 28.11.2019 №  141 "Про 
затвердження Положення про інформаційне забезпечення банками клієнтів  щодо банківських та інших фінансових послуг". 
Постановою Правління НБУ від 22.01.2021 №  7 затверджене Положення про додаткові вимоги до договорів  про надання фінансових послуг. Додаткові вимоги встановлені до банківських договорів  про споживчий кредит  та договорів  про 
надання послуг залучення у вклади (депозити) коштів  і банківських металів , відкриття та ведення поточних рахунків , у тому числі в  банківських металах, та рахунків  умовного зберігання (ескроу). 
Постанова Правління НБУ від 03.11.2021 №  113 "Про затвердження Положення про додаткові вимоги до договорів  небанківських фінансових установ  про надання коштів  у позику (споживчий, фінансовий кредит)" удосконалює договори про 
надання позики/кредиту, які укладаються зі споживачами фінансових послуг небанківськими фінансовими установами.
НПА/РА в  частині страхування, платіжних та обмежених платіжних послуг заплановано до розроблення у 2022 році.
Термін реалізації дії запропоновано подовжити під час оновлення стратегії (Закон України "Про платіжні послуги" введено в  дію у 2022 році, Закон України "Про страхування" вводиться в  дію у 2024 році)

01.01.2020 31.12.2021 ***
НБУ, НКЦПФР, 
ФГВФО

(iіi) Впровадити вимоги щодо прозорості 
та зрозумілості реклами фінансових 
послуг для споживача

НКЦПФР: прийнято рішення Комісії від 21.10.2021 №  980 "Про внесення Змін до рішення Національної комісії з цінних паперів  та фондового ринку від 22 січня 2013 року №  63", зареєстроване в  Мін'юсті 09.11.2021 №  1463/37085, яким 
затверджено нову редакцію Положення про рекламу цінних паперів  та фондового ринку.
НБУ: вимоги до розкриття банками інформації затверджені постановою Правління НБУ від 28.11.2019 №  141 "Про затвердження Положення про інформаційне забезпечення банками клієнтів  щодо банківських та інших фінансових послуг". 
Національний банк визначив  порядок нагляду за додержанням учасниками ринку небанківських фінансових послуг законодавства про захист  прав  споживачів  фінансових послуг та вимог законодавства про рекламу. Для цього Правління НБУ 
постановою від 16.06.2021 №  52 затвердило Положення про здійснення Національним банком України нагляду за додержанням учасниками ринку фінансових послуг законодавства про захист  прав  споживачів  фінансових послуг". Постанова 
набрала чинності з 14.07.2021. Правління НБУ постановою від 05.10.2021 №  100 затвердило Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів  щодо надання послуг споживчого кредитування. Порядок нагляду за 
додержанням банками законодавства про захист  прав  споживачів  фінансових послуг затверджено постановою Правління НБУ від 09.02.2021 №  15

01.01.2020 31.12.2021
НБУ, НКЦПФР, 
ФГВФО

(iv) Ініціювати можливість впровадження 
суб’єктами, які здійснюють недержавне 
пенсійне забезпечення, персональних 
кабінетів  із захищеним доступом для 
отримання інформації про стан своїх 
індивідуальних пенсійних рахунків  
дистанційно за допомогою мережі 
Інтернет

Планом роботи НКЦПФР на 2022 рік передбачено розроблення нової редакції Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду

01.01.2020 31.12.2021 *** НКЦПФР

(i) Опрацювати питання поширення 
гарантії Фонду на інші категорії вкладників  
банків , зокрема на юридичних осіб, та 
поступово підвищити суму 
відшкодування вкладів  у банках

ФГВФО: 01.04.2022 прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законів  України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів  фізичних осіб" №  2180-ІХ. Залишилось врегулювати питання стосовно юридичних осіб

01.01.2020 31.12.2022** ФГВФО, НБУ 

(ii) Запровадити позасудовий механізм 
вирішення спорів  між учасниками 
фінансового ринку та споживачами

НБУ: проводиться підготовка концепції та вивчення кращої практики з міжнародного досвіду

01.01.2020 31.12.2024
НБУ, НКЦПФР, 
Мін’юст , ФГВФО

(i) Відкрити Освітньо-інформаційний центр

НБУ: здійснено аналіз міжнародного досвіду та кращої практики. У 2021 році проведено мистецький конкурс та обрано підрядника для здійснення робіт  щодо розроблення концепції та дизайну експозиції "Освітній центр "Музей грошей".
За 2021 рік проведено два з трьох етапів  робіт  підрядником 01.01.2020 31.12.2023 *** НБУ

(ii) Створити єдину комунікаційну 
платформу (сайт) з важливою 
інформацією про фінансові послуги та 
особливості користування ними

НБУ: знайдено донор для проєкту. Проведений аналіз подібних ресурсів  в  інших країнах світу. 
Розроблена структура сайту. Розроблений детальний список тем, які будуть висвітлюватися на сайті. Розроблений драфт  дизайну сайту. 
Проходить оцінка можливостей НБУ щодо IT-підтримки сайту. Надано ТЗ для розроблення айдентики та логотипу сайту, контенту для сайту. Надана допомога донору з пошуку автора для написання контенту. Отримано більше половини 
текстів  для сайту. Існує ризик порушення строків  виконання заходу з розроблення сайту. У 2021 році проведено роботи із розроблення дизайну сайту та його IT-складової, головного героя сайту, більше 150 статей

01.01.2020 31.12.2023
НБУ, НКЦПФР, 
ФГВФО, Мінекон

(iii) Запровадити цільові програми для 
формування знань та вмінь з питань 
користування фінансовими послугами

НБУ: проведена інформаційна кампанія "Залишайся вдома – сплачуй/купуй онлайн". 
Створена база ОДА та РДА та налагоджена співпраця з ними. 
Створена база всіх регіональних інтернет  ЗМІ/телебачення та радіо України.
Проведена інформаційна кампанія з роз’яснення нововведень з фінансового моніторингу.
Проведена кампанія "Шахрай Гудбай", результати якої втричі кращі очікуваних (план охопити 8,5 млн українців , факт  – 50 млн). 
Вийшли 3 освітні серіали для Мінцифри з фінансової грамотності.
Проведені заходи до Дня гривні та Дня заощаджень.
Проведена іміджева кампанія до 115-річчя будівлі НБУ та 30-річчя НБУ.
Проведена інформаційна кампанія із захисту прав  споживачів  "Знай свої права".
Стартувала інформаційна кампанія із безпеки готівкових розрахунків  #АнатоміяГривні.
Запущено 4-й серіал із фінансової грамотності на сайті Мінцифри Дія: Цифрова освіта.
Проведено Global Woney Week 2021

01.01.2020 31.12.2024
НБУ, Міносвіти, 
ФГВФО, НКЦПФР, 
Мінекон

Стратегічний 
напрям: ІІІ. 

Фінансова інклюзія
Стратегічна ціль 3: 
Підвищення рівня 

фінансової 
і

3.3.1

Проведення 
інформаційно-
освітніх 
заходів для 
різних 
цільових 
аудиторій

Стратегічний 
напрям: ІІІ. 
Фінансова інклюзія
Стратегічна ціль 2: 
Посилення захисту 
прав  споживачів  
фінансових послуг

3.2.1

Розроблення 
та 
впровадження 
 регулювання 
ринкової 
поведінки 
учасників 
фінансового 
сектору

3.2.2

Забезпечення 
прозорості 
інформації 
щодо 
фінансових 
послуг та 
продуктів

3.2.3
Захист 
вкладників та 
інвесторів

Стратегічний 
напрям: ІІІ. 

Фінансова інклюзія
Стратегічна ціль 1: 

Підвищення 
доступності та 

рівня користування 
фінансовими 
послугами 

3.1.1

Стимулювання 
 розвитку 
платіжної 
інфраструктур
и для 
здійснення 
безготівкових 
операцій, у 
тому числі у 
сільській 
місцевості та 
у віддалених 
територіях 

3.1.2

Створення 
умов для 
розвитку 
віддалених 
каналів 
продажу 
фінансових 
послуг, в тому 
числі 
відкриття 
рахунків 
дистанційним 
способом

2.4.5

Розвиток 
ринку 
страхування 
життя України 



(іv) Розробити освітню програму з 
цифрової грамотності у фінансовій сфері

НБУ: здійснений аналіз міжнародного досвіду та кращої практики. Станом на 31.12.2020 Мінцифри разом із НБУ представили три серіали, які уже реалізовані та презентовані на сайті: 
"10 запитань фінансовому коучу" -- https://osvita.diia.gov.ua/courses/10-questions-to-f inancial-coach 
"Дружні цифрові фінанси" -- https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-f inance 
"Цифрові гроші" -- https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-money 
У 2021 році розроблено ще два серіали для платформи Дія: Цифрова освіта:
"Обережно. Кібершахраї" - https://osvita.diia.gov.ua/courses/attention-cyber-fraudsters
"Фінансовий сенсей" - https://osvita.diia.gov.ua/courses/f inansovyy-sensey

08.04.2020 31.12.2024 НБУ, Мінцифри

(і) Розробити рамки компетентності з 
фінансової грамотності для дорослого 
населення 

НБУ: у червні 2021 року відбулася зустріч членів  міжвідомчої робочої групи (ФГВФО, НБУ, НКЦПФР, МОН), на якій обговорена загальна концепція та структура документа. У листопаді-грудні 2021 року опрацьований перший драфт  Рамки 
фінансових компетентностей дорослого населення (18+), окреслені вимоги до цифрової грамотності у сфері споживання фінансових послуг 01.01.2020 31.12.2021 ***

ФГВФО, НБУ, 
НКЦПФР

(ii) Розробити рамки компетентності з 
фінансової грамотності для дітей та 
молоді за різними віковими групами (від 5 
до 18 років )

НБУ: проєкт  рамки для дітей та молоді ФГВФО до НБУ не надсилав . У 2021 році була лише установча зустріч з обговорення загальної концепції документа

01.01.2020 31.12.2022
ФГВФО, НБУ, 
Міносвіти, НКЦПФР

(i) Розробити нормативно-правові акти 
для забезпечення дерегуляції ринків  
небанківських фінансових послуг з 
низьким рівнем ризиків  або які не 
відповідають практикам ЄС

НБУ: розроблено проєкти регуляторних актів , передбачені Планом підготовки регуляторних актів  НБУ на 2021 рік у визначені строки

01.01.2020 31.12.2024 НБУ

(ii) Здійснити перехід на класи 
страхування та трансформацію 
обовʼязкових видів  страхування в  
добровільну форму

НБУ: ВРУ прийнято Закон України "Про страхування" від 18.11.2021 №  1909-IX, основні положення якого вводяться в  дію з 01 січня 2024 року та яким передбачений перехід на класи страхування та відмова від обов 'язкових видів  страхування

01.01.2020 31.12.2021  НБУ

(i) Розробити, затвердити та впровадити 
дорожню карту з "Основних принципів  
страхування" Міжнародної асоціації 
органів  нагляду за страховою діяльністю 
(IAIS) та адаптувати законодавство 
України до законодавства ЄС щодо 
регулювання страхової діяльності з 
урахуванням специфіки національного 
ринку

НБУ: ВРУ прийнято Закон України "Про страхування" від 18.11.2021 №  1909-IX, основні положення якого вводяться в  дію з 01 січня 2024 року. Новий Закон розроблений з метою гармонізації національного законодавства із положеннями 
законодавства ЄС відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, враховує принципи Міжнародної асоціації органів  нагляду за страховою діяльністю (IAIS) та положення низки європейських директив  – Директиви 2009/138/ЄС про 
початок і ведення діяльності у сфері страхування і перестрахування (Платоспроможність II), Директиви 2016/97 про реалізацію страхових продуктів

01.01.2020 31.12.2023 НБУ

(ii) Забезпечити розроблення та подання 
законодавства України щодо 
регулювання актуарної діяльності 

НБУ: підготовлено проєкт  Постанови Правління НБУ "Про затвердження Положення про кваліфікаційні вимоги до осіб, які можуть займатись актуарними розрахунками" (23.05.2022 прийнято відповідну постанову №  103).
ВРУ прийнято Закон України "Про страхування" від 18.11.2021 №  1909-IX, основні положення якого вводяться в  дію з 01 січня 2024 року та яким передбачені нові вимоги до регулювання актуарної діяльності

01.01.2020 31.12.2023 НБУ

(іv) Унести зміни до Вимог до рейтингів  
фінансової надійності (стійкості) 
страховиків  та перестраховиків -
нерезидентів  і порядку їх підтвердження 
та ініціювати внесення цієї норми до 
Податкового кодексу України

НБУ: постановою Правління НБУ від 20.10.2021 №  107 затверджене Положення про перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента, яким встановлені нові вимоги до укладення договорів  перестрахування зі страховиками 
(перестраховиками) нерезидентами, яким, зокрема, встановлюються нові вимоги до рейтингів  фінансової надійності (стійкості) страховика (перестраховика) нерезидента.
 Підготовлені відповідні зміни до ПКУ, які внесені на погодження із структурними підрозділами НБУ

01.01.2020 31.12.2023 НБУ, Мінфін

(v) Розробити та впровадити механізми 
раннього реагування на ризики 
страхових компаній та виведення з 
ринку страхових компаній інших, ніж 
страхування життя

НБУ: доопрацьовано проєкт  типології бізнес-моделей страховиків  на підставі даних, отриманих на запит  Національного банку від страховиків , та внесено коригування до типології бізнес-моделей за результатами опрацювання з учасниками 
ринку.
Комітет  з питань нагляду та регулювання діяльності ринків  небанківських фінансових послуг розпочав  розгляд питань щодо застосування заходів  впливу до страховиків  з урахуванням особливостей ризиковості діяльності.
Проаналізована збитковість, операційна ефективність та ознаки ризикової діяльності страховиків  на підставі звітних даних.
ВРУ прийнято Закон України "Про страхування" 

01.01.2020 31.12.2023 НБУ

(vi) Забезпечити правове регулювання 
страхових посередників

НБУ: новим Законом України "Про страхування" від 18.11.2021 №  1909-IX, що був  прийнятий ВРУ, встановлені вимоги до діяльності страхових посередників  (вводяться в  дію з 01.01.2025)
01.01.2020 31.12.2021 НБУ

(vіі) Провести дослідження щодо пошуку 
чинників  розвитку страхового ринку

НБУ: здійснювалася взаємодія з учасниками ринку щодо врахування чинників  розвитку страхового ринку під час підготовки законопроєкту "Про страхування" та розроблення НПА
01.01.2021 31.12.2022

НБУ, профільні 
асоціації

(i) Створити на законодавчому рівні 
необхідні передумови для розвитку 
надійного, прозорого та інвестиційно 
привабливого ринку надання послуг 
фінансового лізингу

НБУ: прийнято Закони України "Про фінансові послуги та фінансові компанії" та "Про фінансовий лізинг". Розроблено Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів  фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання 
фінансових послуг. Розроблено НПА з метою забезпечення реалізації Закону України "Про фінансовий лізинг". НБУ бере участь у робочій групі для забезпечення доступу лізингодавців  до фінансування ЄІБ

01.01.2020 31.12.2023 НБУ

(ii) Урегулювати порядок надання 
звітності фінансовими компаніями та 
установами, юридичними особами ‒ 
субʼєктами господарювання, які за своїм 
правовим статусом не є фінансовими 
установами, та можливість надання 
послуг з фінансового лізингу

НБУ: урегульовано. Відповідні зміни затверджені постановою Правління НБУ від 25.11.2021 №  123 "Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України"

01.01.2020 31.03.2021 НБУ

(iii) Стандартизувати форми звітності 
регуляторів . Розробити та запровадити 
єдині стандарти, форми та правила 
складання звітності для лізингодавців

НБУ: урегульовано. Відповідні зміни затверджені постановою Правління НБУ від 25.11.2021 №  123 "Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України"

01.01.2020 31.03.2021 НБУ

4.1.4

Розширення 
можливостей 
використання 
суб’єктами 
господарюван
ня операцій з 
кредитними

(i) Створити необхідні передумови для 
розвитку надійного, прозорого та 
платоспроможного ринку кредитних 
спілок шляхом унесення змін до Закону 
України "Про кредитні спілки"

НБУ: у ВРУ зареєсровано проєкт  Закону України "Про кредитні спілки" (зареєстровано у ВРУ 22.02.2021 за реєстраційним №  5125), який прийнято за основу 01.06.2021 та очікує на розгляд у повторному другому читанні.
Пропозиції до законопроєкту для розгляду в  другому читанні направлені Комітету ВР листом від 18.06.2021 №  18-0009/55441. Законопроєкт  №  5125 18.11.2021 та 18.07.2022 відправлено ВРУ на повторне друге читання

01.01.2020 31.12.2022 НБУ

(i) Забезпечити удосконалення 
законодавства з метою посилення вимог 
до управителів  ФФБ та ФОН під час 
управління майном з метою 
забезпечення захисту довірителів  ФФБ

01.01.2020 31.12.2023 НКЦПФР

(ii) Удосконалити регуляторне 
середовище на ринку залучення коштів  в  
управління з метою фінансування 
будівництва житла 

01.01.2020 31.12.2023 НКЦПФР

(i) Забезпечити гармонізацію систем 
оподаткування інструментів  фінансового 
сектору, у тому числі операцій з 
іноземними цінними паперами

01.01.2020 31.12.2022 НКЦПФР, Мінфін, НБУ

(ii) Розробити механізми податкового 
стимулювання довгострокових інвестицій

01.01.2020 31.12.2022 НКЦПФР, Мінфін, НБУ

(iii) Ініціювати внесення змін щодо 
оподаткування небанківських фінансових 
установ  та споживачів  їхніх послуг, 
зокрема удосконалити законодавство 
України з питань діяльності податкових 
агентів  під час оподаткування операцій з 
цінними паперами

01.01.2020 31.12.2022
НКЦПФР, Мінфін, 
ДПС, НБУ

(iv) Забезпечити приведення норм 
Податкового кодексу України у 
відповідність до базового законодавства, 
що регулює ринок деривативних 
фінансових інструментів

01.01.2020 31.12.2021 *** НКЦПФР, Мінфін, НБУ

(v) Провести консультації щодо 
передбачення звільнення торгівлі 
товарними деривативами та іншими 
активами, допущеними до торгів  на 
організованих ринках від оподаткування 
ПДВ, акцизного та екологічного податку, 
передбачити стягнення таких податків  з 
останньої угоди, укладеної між 
ліцензованим постачальником та 
роздрібним клієнтом

01.01.2020 31.12.2022 НКЦПФР, Мінфін, НБУ

(vі) Передбачити оподаткування 
трансакцій Центрального контрагента та 
трансакцій, які здійснюються на 
організованих ринках, на нетто-основі 
(після неттінгу/клірингу)

01.01.2020 31.12.2022 НКЦПФР, Мінфін, НБУ

4.1.3

Розширення 
можливостей 
використання 
суб’єктами 
господарюван
ня операцій 
фінансового 
лізингу

4.1.5

Підвищення 
захисту 
довірителів 
фондів 
фінансування 
будівництва 
(ФФБ)

(і) НКЦПФР: Комітетом ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування створено робочу групу щодо захисту майбутніх інвестицій в  житлову забудову та запобігання появи 
нових проблемних об’єктів  будівництва, до якої увійшли представники НКЦПФР. Зазначеною робочою групою здійснюється розроблення змін до законодавства, спрямованих на створення механізмів  захисту прав  майбутніх інвесторів  в  
житлову нерухомість, зокрема, в  межах роботи зазначеної групи здійснюється розроблення проєкту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів  України щодо об’єктів  незавершеного будівництва та майбутніх об’єктів  
нерухомості". Постановою КМУ від 12.08.2020 №  714 утворено Міжвідомчу робочу групу з питань сприяння постраждалим інвесторам у добудові об’єктів  незавершеного житлового будівництва, до якої увійшли представники НКЦПФР. 
Зокрема, на засіданні Міжвідомчої робочої групи 21.09.2020 презентовано проєкт  Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів  України щодо захисту прав  кредиторів  об’єктів  будівництва". За результатами опрацювання 
цього законопроєкту НКЦПФР було надано зауваження та пропозиції до нього. Відповідно до вищезазначеного у ВРУ зареєстровано проєкт  Закону України "Про гарантування речових прав  на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в  
майбутньому" (реєстраційний №  5091 від 17.02.2021). НКЦПФР підготовлено пропозиції щодо удосконалення норм законопроєкту №  5091 до другого читання.
Також у ВРУ зареєстровано проєкт  Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" щодо встановлення порядку фінансування 
об’єктів  житлового будівництва та забезпечення захисту прав  інвесторів " (реєстраційний №  4247 від 21.10.2020). НКЦПФР за результатами опрацювання законопроєкту №  4247 направлено Комітету з питань фінансів , податкової та митної 
політики ВРУ довідку із зауваженнями та пропозиціями до зазначеного законопроєкту.
Прийняті наступні НПА:.
- рішення Комісії від 08.12.2020 №  754 "Про затвердження Порядку передачі фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю в  управління іншій фінансовій установі за рішенням суду", зареєстроване в  Мін'юсті 03.02.2021 за 
№  147/35769;
- рішення Комісії від 19.08.2021 №  667 "Про затвердження Змін до Положення щодо пруденційних нормативів  професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками", зареєстроване в  Мін'юсті 07.10.2021 за №  
1307/36929;
- рішення Комісії від 15.09.2021 №  770 "Про затвердження Положення про надання управителю дозволу на право прийняття на себе комерційних ризиків  при створенні фонду фінансування будівництва виду Б", зареєстроване в  Мін'юсті 
26.10.2021 за №1375/36997.
Також розроблено проєкт  Ліцензійних умов  провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління майном для фінансування об’єктів  будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, який схвалений рішенням 
Комісії від 24.12.2021 №  1252.
(іі) НКЦПФР: прийняті такі НПА:.
- рішення Комісії від 13.05.2021 №274 "Про затвердження Положення про провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління майном для фінансування об’єктів  будівництва та/або здійснення операцій з 
нерухомістю", зареєстроване в  Мін'юсті 04.06.2021 за №751/36373;
- рішення Комісії від 07.07.2021 №  464 "Про внесення зміни до Порядку передачі фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю в  управління іншій фінансовій установі за рішенням суду", зареєстроване в  Мін'юсті 
17.08.2021 за №  084/36706;
- рішення Комісії від 15.09.2021 №  770 "Про затвердження Положення про надання управителю дозволу на право прийняття на себе комерційних ризиків  при створенні фонду фінансування будівництва виду Б", зареєстроване в  Мін'юсті 
26.10.2021 за №1375/36997.
Також розроблено проєкт  Ліцензійних умов  провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління майном для фінансування об’єктів  будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, який схвалено рішенням 
НКЦПФР від 24.12.2021 №  1252

4.1.6

Забезпечення 
податкового 
стимулювання 
та 
гармонізація 
системи 
оподаткування 
 інструментів 
фінансового 
сектору

НКЦПФР: за міжнародної технічної допомоги проєкту USAID "Трансформація фінансового сектору" (USAID FST), що реалізується компанією "DAI Global LLC", розроблений проєкт  Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо приведення податкового законодавства у відповідність до законів , які регулюють ринки фінансових послуг та капіталу".
Зазначений ПЗУ листом НКЦПФР від 05.10.2021 №  08/01/21279 надіслано до Комітету ВРУ з питань фінансів , податкової та митної політики з проханням внести його на розгляд ВРУ в  порядку законодавчої ініціативи.
При Комітеті ВРУ з питань фінансів , податкової та митної політики започатковано роботу робочої групи з опрацювання зазначених законодавчих ініціатив .
НБУ: у ВРУ на розгляді законопроєкт  і створена робоча група. У межах розроблення концепції NEXT-UA проводилась робота з напрацювання переліку законодавчих змін, потрібних для ефективної роботи ринків  капіталу, а також робота з 
напрацювання переліку законодавчих змін, спрощення адміністративних процедур та інфраструктурних перетворень, потрібних для стимулювання здійснення публічних пропозицій.
Мінфін: (іі) на сьогодні Податковим кодексом України вже передбачені положення, спрямовані на стимулювання економічної активності та на поліпшення інноваційно-інвестиційної складової розвитку економіки як за рахунок власних 
інвестиційних ресурсів  платника податків , так і шляхом залучення інвестицій. Так, з метою стимулювання залучення інвестицій в  реальний сектор економіки Законом України від 02.03.2021 №  1293 "Про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо особливостей оподаткування суб’єктів  господарювання, які реалізують інвестиційні проєкти із значними інвестиціями в  Україні" запроваджені податкові пільги для інвестора зі значними інвестиціями, який є стороною спеціального 
інвестиційного договору, укладеного відповідно до Закону України "Про державну підтримку інвестиційних проєктів  зі значними інвестиціями", щодо податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств , плати за землю. Крім того, з 
метою сприяння залученню прямих інвестицій у створення нових виробництв  через механізм індустріальних парків  Законом України від 21.06.2022 №  2330-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих 
умов  для діяльності індустріальних парків  в  Україні" передбачено надання для учасників  індустріальних парків  податкових преференцій з податку на прибуток підприємств  терміном на десять років , податку на додану вартість, єдиного 
податку. Враховуючи зазначене, питання податкового стимулювання довгострокових інвестицій врегульовано Податковим кодексом України та не потребує розроблення додаткових механізмів .
Щодо оподаткування екологічним податком слід зазначити, що відповідно до Податкового кодексу України платниками екологічного податку є суб’єкти господарювання, які сплачують цей податок за: 
- викиди забруднюючих речовин в  атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення; 
- скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти; 
- розміщення відходів  (крім розміщення окремих видів  (класів ) відходів  як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об'єктах) суб'єктів  господарювання); 
- утворення радіоактивних відходів  (включаючи вже накопичені);
- тимчасове зберігання радіоактивних відходів  їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк. 
Отже, екологічний податок сплачується безпосередньо суб’єктами господарювання, що здійснюють забруднення навколишнього природного середовища, оскільки економічна суть цього податку полягає в  тому, що забруднювач оплачує 
економічні збитки від негативного екологічного впливу на здоров ’я людей, господарські об’єкти, сільськогосподарські угіддя, природні ресурси. 
Тому, виходячи з економічної суті екологічного податку, торгівля товарними деривативами та іншими активами, допущеними до торгів  на організованих ринках, апріорі не може бути оподаткована екологічним податком. 
Крім того, надання податкових пільг окремим суб’єктам господарювання не узгоджується з одним із основних принципів , на яких ґрунтується податкове законодавство – принципом рівності усіх платників  перед законом, недопущення будь-
яких проявів  податкової дискримінації, забезпечення однакового підходу до всіх платників  податків  незалежно від соціальної, расової, національної, релігійної приналежності, форми власності юридичної особи, громадянства фізичної особи, 
місця походження капіталу (підпункт  4.1.2 пункту 4.1 статті 4 Податкового кодексу України).
Реалізація запропонованого заходу знизить надходження від екологічного податку, що призведе до зменшення фінансування державних програм з природоохоронних заходів , оскільки відповідно до Бюджетного кодексу України кошти від 
екологічного податку надходять як до загального фонду державного бюджету, так і до спеціального фонду державного та місцевих бюджетів  і мають цільове спрямування та використовуються у повному обсязі відповідно до державних 
програм виключно на фінансування природоохоронних заходів , спрямованих на попередження, зменшення або лікв ідацію забруднення.
Також вважаємо, що всі питання, пов ’язані з законодавчими змінами щодо екологічного податку, необхідно розглядати в  межах діяльності робочої групи "Функціонування фінансової системи, її реформування та розвиток", створеної при 
Національній Раді з відновлення України від наслідків  війни, якою розробляється план відновлення України, що передбачатиме захід стосовно реформування екологічного податку відповідно до європейських стандартів .
Щодо оподаткування податком на додану вартість та акцизним податком в  частині акцизного податку слід зауважити, що операції з деривативами не є об'єктами оподаткування акцизним податком. А саме, статтею 213 Кодексу встановлено 
перелік операцій, які є об'єктами оподаткування акцизним податком. Наприклад, операції з реалізації або ввезення на митну територію підакцизних товарів . Тобто акцизним податком обкладаються товари, які вже вироблені або ввозяться на 
територію України.
В частині податку на додану вартість операції з деривативами відповідно до статті 196 Кодексу також не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість.
Норми податкового законодавства України з податку на додану вартість відповідають міжнародним зобов ’язанням України у сфері оподаткування, зокрема положенням Директиви Ради ЄС №2006/112/ЄС від 28.11.2006 про спільну систему 
податку на додану вартість (далі – Директива 112), імплементація якої в  українське законодавство передбачена додатком XXVIII до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством 
з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Верховною Радою України та Європейським Парламентом 16.09.2014. Додатком XXVIII до Угоди про асоціацію передбачено, що Україна має здійснити поступове 
наближення податкового законодавства України до законодавства ЄС. Тому норми розділу V "Податок на додану вартість" Кодексу мають бути наближені до вимог Директиви 112.
Відповідність норм Податкового кодексу України положенням Директиви 112 підтверджено висновком Генерального директорату з питань податків  та митного союзу Європейської Комісії щодо імплементації Директиви 112 до національного 
податкового законодавства. Зокрема, у висновку Європейської Комісії зазначено, що відповідні статті законодавства України з податку на додану вартість в  цілому відповідають законодавству ЄС (лист  від 25.01.2021 №  Ares (2021) 592349).
Слід зазначити, що відповідно до Меморандуму про економічну та фінансову політику, укладеного з Міжнародним валютним фондом 
08 листопада 2021 року, Україна взяла на себе зобов ’язання утримуватися від введення нових або розширення існуючих податкових преференцій/пільг, як на галузевому, так і на регіональному рівнях. Пропонуємо виключити дію (v) стосовно 
проведення консультацій щодо передбачення звільнення від сплати податку на додану вартість, акцизного та екологічного податку та стягнення таких податків  з останньої угоди, укладеної між ліцензованим постачальником та роздрібним 
клієнтом

(viі) Забезпечити стимулювання 
здійснення публічної пропозиції 
емітентами цінних паперів  на 
вітчизняному організованому ринку

(iіі) Забезпечити розроблення та подання 
змін до законодавства України щодо 
регулювання на ринку ядерного 
страхування, у тому числі шляхом 
удосконалення правил формування, 
розміщення та обліку страхових резервів  
з обовʼязкового страхування цивільної 
відповідальності за ядерну шкоду:
приєднатися до міжнародної Конвенції 
про додаткову компенсацію за ядерну 
шкоду (Відень, 12 вересня 1997 року);
затвердити дорожню карту приєднання 
України до міжнародних договорів  у сфері 
цивільної відповідальності за ядерну 
шкоду;
запровадити державний нагляд за 
діяльністю Ядерного страхового пулу;
привести поняття ядерної шкоди, яка 
підлягає відшкодуванню, у відповідність 
до міжнародних конвенцій і кращих 
практик;
збільшити ліміт  (межу) відповідальності 
оператора ядерної установки за кожний 
інцидент . Запровадити встановлення 
механізму ліміту (страхової суми) у 
гривневому еквіваленті в  договорі 
страхування;
переглянути (збільшити) ліміти 
відповідальності оператора перед 
окремими потерпілими фізичними та 
юридичними особами (на одну особу);
запровадити механізм перерозподілу 
відповідальності членів  пулу, у тому 
числі тих, що не виконують свої 
зобов ’язання, а також страховиків , 
членство яких у пулі припинено, згідно з 
укладеними договорами та коштів , якими 
представлені резерви

НБУ: здійснюється розроблення змін до Методики формування страхових резервів  за видами страхування, іншими, ніж страхування життя.
Опрацьовувалися питання функціонування ринку обов ’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду в  Україні, діяльності Ядерного страхового пулу

01.01.2020 31.12.2023 НБУ, Мінфін, КМУ
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НКЦПФР, Мінфін, НБУ01.01.2020 31.12.2022



(і) Впровадити методологію комплексної 
оцінки конкурентоспроможності ринку 
банківських послуг України щодо 
визначення факторів  масштабу, 
ефективності бізнесу і конкуренції гравців  
на основі кількісних показників  і 
порівняння зі співрозмірними ринками 
інших країн

НБУ: здійснено вивчення та аналіз міжнародного досвіду, формування концепції щодо методології комплексної оцінки конкурентоспроможності ринку банківських послуг України щодо визначення факторів  масштабу, ефективності бізнесу і 
конкуренції гравців  на підставі кількісних показників  і порівняння зі співрозмірними ринками інших країн

01.01.2020 31.12.2022 НБУ

(іі) Розробити і впровадити ключові 
показники ефективності функціонування 
ринків  фінансових послуг України для 
ключових учасників  ринку

НБУ: здійснено вивчення та аналіз міжнародного досвіду, формування концепції щодо впровадження ключових показників  ефективності функціонування ринків  фінансових послуг України для ключових учасників  ринку

01.01.2020 31.12.2022 НБУ

4.1.8

Розвиток 
індустрії 
кредитних 
історій 

(і) Забезпечити розробку та прийняття 
законодавства щодо розвитку індустрії 
кредитних історій

НБУ: оновлено концепцію майбутнього регулювання бюро кредитних історій. Проведено зустрічі з IFC щодо нового регулювання бюро кредитних історій та про розвиток кредитного реєстру. Актуалізовано проєкт  "Кредитний реєстр 2.0"

01.01.2021 31.12.2024 НБУ, Мін'юст

(i) Запровадити можливість проведення 
операцій з використанням варіаційної 
маржі 

01.01.2020 31.12.2021 *** НКЦПФР, НБУ

(ii) Створити передумови для початку 
роботи повнофункціонального 
центрального контрагента шляхом 
упровадження міжнародних стандартів  
функціонування інфраструктури ринків  
капіталу, зокрема вимог EMIR та PFMI

01.01.2020 31.12.2022 НКЦПФР, НБУ

(iii) Розпочати реорганізацію 
Розрахункового центру в  небанківську 
фінансову установу без монопольних 
повноважень

НБУ: 10.08.2021 прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії Розрахункового центру. Набрав  чинності Закон №  738-IX, яким скасована монополія РЦ на розрахунки "поставка цінних паперів  проти оплати"

01.01.2020 31.12.2020 НБУ, НКЦПФР

(iv) Забезпечити можливість практичної 
реалізації розрахункового циклу в  режимі 
Т+2 та оптимальних моделей розрахунків  
за правочинами щодо цінних паперів  за 
принципом "поставка цінних паперів  
проти оплати" з одночасною побудовою 
ефективної системи управління ризиками

НБУ: в  РЦ запущено новий продукт  "РЕПО з контролем ризику". Розрахунки проводяться без 100% попереднього депонування активів . РЦ виступає центральним контрагентом, збираючи маржу та забезпечуючи сплату штрафу 
добросовісному учаснику у випадку невиконання другою стороною зобов 'язань за договором

01.01.2020 31.12.2021 *** НКЦПФР, НБУ

(v) Забезпечити можливість проведення 
розрахунків  за правочинами щодо 
фінансових інструментів  та інших 
активів  через рахунки суб’єктів  
інфраструктури, відкриті в  НБУ

НБУ: РЦ та ЦД відкриті рахунки в  НБУ

01.01.2020 31.12.2020 НБУ

(i) Підписати меморандум між НБУ та 
НКЦПФР про співробітництво щодо 
оверсайта та нагляду за системами 
розрахунків  щодо цінних паперів , 
Центральним депозитарієм, Центральним 
контрагентом та торговим репозиторієм 
* (*-виконана дія)

Виконане: 01.07.2020 підписаний Меморандум про взаєморозуміння між Національним банком України та Національною комісією з цінних паперів  та фондового ринку стосовно співробітництва з оверсайту та нагляду за інфраструктурою ринків  
капіталу в  Україні

01.01.2020 01.07.2020 НБУ, НКЦПФР

(iі) Забезпечити проведення оцінки 
Центрального депозитарію, депозитарію 
НБУ та Розрахункового центру на 
відповідність до PFMI/IOSCO та 
приведення їх діяльності у відповідність 
до цих принципів

НБУ:  
1) здійснено оцінювання депозитарію НБУ, підготовлено звіт , вироблено рекомендації щодо вдосконалення діяльності. Результати оцінювання 02.11.2021 доведено до відома Комітету з фінансової стабільності. 
2) завершено оцінювання Центрального депозитарію ПАТ "Національний депозитарій України", вироблено рекомендації щодо вдосконалення діяльності. Підготовлений проєкт  звіту 24.12.2021 доведено до відома заступника Голови НБУ для 
подальшого направлення на ознайомлення суб'єкту оцінювання 01.01.2020 31.12.2021 *** НБУ, НКЦПФР

(iіi) Врегулювати процедуру остаточності 
проведення розрахунків  та лікв ідаційного 
неттінгу

НКЦПФР: прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів  України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів" від 19.06.2020 №  738-IX, яким в  тому числі врегульовані 
питання щодо остаточності розрахунків  та лікв ідаційного неттінгу.
Прийнято рішення Комісії від 13.01.2022 №  5 "Про затвердження Положення про провадження клірингової діяльності", зареєстроване в  Мін'юсті 01.02.2022 за №  114/37450, яким зокрема передбачене зобов ’язання особи, яка провадить 
клірингову діяльність у своїх правилах клірингу передбачити порядок здійснення лікв ідаційного неттінгу та порядок повернення активів , що належать такому клієнту та знаходяться на рахунках або в  розпорядженні особи, яка провадить 
клірингову діяльність, після здійснення лікв ідаційного неттінгу за рахунками такого клієнта.
НБУ: НБУ звернувся до ЄБРР з листом від 22.06.2021 №  23-0007/55601 з проханням про надання технічної допомоги з метою удосконалення українського законодавства щодо деривативів . Зокрема, в  межах проєкту передбачається 
приведення процедури лікв ідаційного неттінгу до кращої світової практики, тобто уможливлення виконання умов  генерального договору ISDA відповідно до українського законодавства

01.01.2020 31.12.2020 *** НКЦПФР, НБУ

(iv) Забезпечити отримання позитивного 
юридичного висновку щодо відповідності 
українського законодавства умовам 
договорів  GMRA & ISDA

НКЦПФР: взято участь у таких заходах:
- 04.06. 2021 відбулась зустріч за участі представників  НКЦПФР, НБУ, Європейського банку реконструкції та розвитку, проєкту технічної допомоги USAID "Трансформація фінансового сектору" (FST), юридичних фірм "Саєнко&Харенко" та "DLA 
Piper", на якій було обговорене питання щодо можливих заходів  з метою забезпечення більшої повноти відповідності умовам ISDA local master agreement. 
- 08.06.2021 року відбулась зустріч за участі представників  НКЦПФР та FST з метою додаткового обговорення питань щодо ISDA local master agreement. Під час зустрічі була представлена структура документації ISDA та етапи її розроблення.
Також у вересні 2021 року відбулася прес-конференція за участі представників  НКЦПФР на тему "Розроблена генеральна угода ISDA для України: можливості розвитку ринку позабіржових деривативів ". Організатор заходу – Проєкт  USAID 
"Трансформація фінансового сектору" (FST). У жовтні 2021 року НКЦПФР спільно з Проєктом USAID "Трансформація фінансового сектору" (FST) завершено розроблення української версії ISDA local master agreement та сформована 
стандартизована документація для укладення певних деривативних контрактів  поза організованими ринками. 
Крім того, НКЦПФР опрацьовує питання з метою розроблення проєкту акта щодо Переліку істотних умов  генеральної угоди щодо деривативних контрактів , що укладаються поза організованим ринком".
Також планується здійснення заходів  стосовно вдосконалення законодавчої бази щодо питань регулювання ринків  деривативних контрактів  з метою одержання від Міжнародної асоціації
свопів  та деривативів  (ISDA) позитивного юридичного висновку щодо неттінгу, лікв ідаційного неттінгу та забезпечення.
НБУ: із залученням юридичної фірми Sayenko&Kharenko проінформовано ICMA (International Capital Market Association) про зміни в  законодавстві у зв ’язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів  України 
щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів".
Планується доопрацювати Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів  України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів" за підтримки ЄБРР та із залученням незалежної 
юридичної компанії

01.03.2020 31.12.2021 *** НКЦПФР, НБУ

(i) Забезпечити виконання передумов  
для передавання та передати державні 
та муніципальні цінні папери на 
депозитарне обслуговування до 
Центрального депозитарію 

НБУ: 31.12.2021 ОМП передані на депозитарне обслуговування до ЦД. Передавання державних цінних паперів  за домовленістю сторін не відбуватиметься.
НКЦПФР: прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів  України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів" від 19.06.2020 №  738-IX, яким, зокрема, визначено завдання 
"Національному банку України у строк до 1 січня 2022 року забезпечити безоплатне передання облігацій місцевих позик на депозитарне обслуговування до Центрального депозитарію цінних паперів  у порядку, встановленому Національною 
комісією з цінних паперів  та фондового ринку за погодженням з Національним банком України".
Прийнято рішення Комісії від 29.07.2021 №  584 "Щодо діяльності Національного банку України як учасника депозитарної системи України та передачі облігацій місцевих позик", зареєстроване в  Мін'юсті 20.08.2021 за №  1103/36725

01.01.2020 31.12.2024 НБУ, НКЦПФР

(ii) Забезпечити удосконалення 
законодавства України та модернізацію 
депозитарної інфраструктури ринків  
капіталу, з урахуванням вимог 
міжнародних стандартів  функціонування 
інфраструктури ринків  капіталу PFMI та 
актів  ЄС CSDR

НБУ: проведено оцінку ЦД та депозитарію НБУ на відповідність PFMI, надано рекомендації депозитарію НБУ та напрацьовані рекомендації для ЦД з метою приведення їх діяльності до міжнародних стандартів .
НКЦПФР: здійснюється аналіз вітчизняного законодавства щодо імплементації міжнародних стандартів  функціонування інфраструктури ринків  капіталу PFMI та актів  ЄС CSDR

01.01.2020 31.12.2021 *** НКЦПФР, НБУ

(iіi) Забезпечити (законодавчо та 
технологічно) реформування біржової 
інфраструктури ринків  капіталу та інших 
ринків  з метою забезпечення 
формування прозорого ціноутворення та 
захисту інтересів  інвесторів  шляхом 
поетапного впровадження міжнародних 
стандартів  функціонування 
інфраструктури ринків  капіталу PFMI та 
актів  ЄС MIFID ІІ, MIFIR

НКЦПФР: прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів  України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів" від 19.06.2020 №  738-IX, яким, зокрема, врегульовано 
питання підвищення ефективності та функціональності організованих ринків  капіталу в  Україні відповідно до міжнародних стандартів .
Прийняті такі НПА:
- рішення Комісії НКЦПФР від 14.01.2021 №  14 "Про затвердження Змін до Положення про функціонування фондових бірж", зареєстроване в  Мін'юсті 22.02.2021 за №  228/35850;
- рішення Комісії НКЦПФР від 21.10.2021 №  982 "Про затвердження Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії, на провадження професійної діяльності на ринках капіталу", зареєстроване в  Мін'юсті 03.12.2021 за №1563/37185.
Також розроблено проєкт  Положення щодо здійснення професійної діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами, який схвалено рішенням Комісії від 05.10.2021 №  877 

01.01.2020 31.12.2021 *** НКЦПФР

(iv) Впровадити міжнародні 
класифікатори, зокрема LEI, UPI, UTI

НКЦПФР: прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів  України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів" від 19.06.2020 №  738-IX, яким, зокрема, врегульовано 
питання щодо впровадження міжнародних класифікаторів .
Прийнято рішення Комісії від 30.09.2021 №  861 "Про затвердження Порядку присвоєння унікальних ідентифікаторів  продуктів  та унікальних ідентифікаторів  транзакцій", зареєстроване в  Мін'юсті 30.11.2021 за №  1549/37171 01.01.2020 31.12.2021 НКЦПФР

(v) Запровадити консолідовану систему 
трансакційних звітів , уніфіковану для 
різних класів  активів , з урахуванням 
вимог актів  ЄС MMSR, EMIR, MIFIR, SFTR, 
CSDR, REMIT

НКЦПФР: прийнято такі НПА:
- рішення Комісії від 07.12.2021 №  1203 "Про затвердження Порядку подання інформації про деривативні контракти до торгового репозиторію та розкриття інформації про деривативні контракти торговим репозиторієм", зареєстроване в  
Мін'юсті 22.12.2021 за №  1652/37274;
- рішення Комісії від 24.11.2021 №  1149 "Про затвердження Порядку авторизації юридичних осіб, які мають намір провадити діяльність торгового репозиторію на ринках капіталу та організованих товарних ринках, та умови провадження такої 
діяльності", зареєстроване в  Мін'юсті 18.01.2022 за №  54/37390

01.01.2020 31.12.2024 НКЦПФР

(i) Забезпечити трансформацію 
"торговців  цінними паперами" в  
"інвестиційні фірми" з можливостю 
надання ними ширшого спектра 
фінансових послуг відповідно до вимог 
актів  ЄС MIFID ІІ та MIFIR 

НКЦПФР: прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів  України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів" від 19.06.2020 №  738-IX, яким, зокрема, врегульовано 
питання щодо професійної діяльності торговців  цінними паперами, трансформуючи їх у повноцінні інвестиційні фірми з метою розширення можливостей надання ними більш широкого спектру послуг.
Прийнято такі НПА:
- рішення Комісії від 03.11.2020 №  640 "Про затвердження Вимог (правил) щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андерайтингу, управління цінними паперами", зареєстроване в  
Мін'юсті 14 .01.2021 за №  62/35684; 
- рішення Комісії від 03.11.2020 №  641 "Про затвердження Вимог до договорів , які укладаються під час провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів ) - діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської 
діяльності, дилерської діяльності, андерайтингу, управління цінними паперами", зареєстроване в  Мін'юсті 14.01.2021 за №  60/35682.
Розроблені такі проєкти НПА:
- проєкт  Змін до Вимог (правил) щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андерайтингу, управління цінними паперами, який схвалений рішенням Комісії НКЦПФР від 24.12.2021 №  
1255; 
- проєкт  Змін до Вимог до договорів , які укладаються під час провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів ) - діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андерайтингу, 
управління цінними паперами, який схвалений рішенням Комісії НКЦПФР від 24.12.2021 №  1254

01.01.2020 31.12.2021 *** НКЦПФР

(ii) Забезпечити правове регулювання 
діяльності інвестиційних фондів  
відповідно до правил діяльності UCITS, 
AIFMD, VCF тощо, дія яких 
розповсюджуватиметься на 
новостворені інвестиційні фонди, та 
передбачити механізм трансформації 
наявних інвестиційних фондів  та 
компаній з управління активами

НКЦПФР: розробляється законопроєкт  про інвестиційні фонди, яким передбачається запровадження законодавчого поля діяльності інвестиційних фондів  в  Україні відповідно до європейських правил, визначених UCITS, AIFM, VCF, дія якого 
поширюватиметься на новостворені інвестиційні фонди, а також передбачатиме перехідний період та можливість трансформації діяльності наявних інститутів  спільного інвестування в  інвестиційні фонди відповідно до європейських вимог

01.01.2020 31.12.2024 НКЦПФР

(iii) Запровадити правове регулювання 
діяльності "регульованих ринків", "MTF" 
та "OTF"

НКЦПФР: прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів  України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів" від 19.06.2020 №  738-IX, яким, зокрема, впроваджено три 
моделі організованих ринків : регульовані ринки (фондові, деривативних контрактів , грошові), багатосторонні торговельні майданчики (фондові, деривативних контрактів ) та організовані торговельні майданчики (облігацій та деривативних 
контрактів ).
Розроблені такі проєкти НПА:
- проєкт  Положення щодо здійснення професійної діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами, який схвалений рішенням Комісії НКЦПФР від 05.10.2021 №  887;
- проєкт  Ліцензійних умов  провадження професійної діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами на регульованому ринку та з організації торгівлі фінансовими інструментами на багатосторонньому торговельному майданчику, 
який схвалений рішенням Комісії НКЦПФР від 24.12.2021 №  1257

01.01.2020 31.06.2021 НКЦПФР

(iv) Запровадити інститут  "пов ’язаних 
агентів " у відповідності до вимог акта ЄС 
MIFID ІІ

НКЦПФР: прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів  України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів" від 19.06.2020 №  738-IX, яким, зокрема, впроваджений на 
ринках капіталів  України інститут  пов ’язаних агентів .
Здійснюються заходи щодо розроблення проєкту Положення про реєстрацію осіб, які мають намір провадити діяльність пов 'язаного агента, та умови провадження такої діяльності

01.01.2020 31.12.2021 *** НКЦПФР

(i) Урегулювати правила функціонування 
рейтингових агентств  та використання 
рейтингів  відповідно до європейських 
норм

01.01.2020 31.12.2023 НКЦПФР

(ii) Удосконалити систему нагляду за 
діяльністю рейтингових агентств  з 
метою забезпечення якості 
рейтингування та уникнення конфлікту 
інтересів

01.01.2020 31.12.2023 НКЦПФР

(i) Законодавчо та нормативно 
врегулювати функціонування ринку 
деривативних фінансових інструментів

НКЦПФР: прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів  України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів" від 19.06.2020 №  738-IX, яким, зокрема, передбачене 
врегулювання питань необхідних для розбудови повноцінного функціонування ринку деривативних фінансових інструментів .
Прийняті такі НПА:
- рішення Комісії від 09.09.2021 №  750 "Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії опціонних сертифікатів  та їх обігу", зареєстроване в  Мін'юсті 29.10.2021 за №  1399/37021;
- рішення Комісії від 29.07.2021 №  585 "Про визначення іншого майна, що визначається базовим активом та визнання інших показників , що визнаються базовими показниками деривативного контракту", зареєстроване в  Мін'юсті 17.09.2021 за 
№  1223/36845.
НБУ: на виконання Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів  України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів" (пункт  9 Прикінцевих та перехідних положень) 
Національним банком України розроблена та затверджена постанова Правління НБУ від 29.06.2021 №  63 "Про затвердження Положення про порядок погодження Національним банком України специфікацій деривативних контрактів  грошового 
ринку та внесення змін до деяких нормативно-правових актів  Національного банку України", а також внесені відповідні уточнюючі зміни до постанов  Правління від 02.01.2019 року №  1 "Про затвердження Положення про структуру валютного 
ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України" (зі змінами) та від 02.01.2019 року №  5 "Про затвердження Положення про заходи захисту та визначення порядку 
здійснення окремих операцій в  іноземній валюті" (зі змінами). 
НБУ внесені зміни до нормативно-правових актів  Національного банку України з питань, що регулюють операції з деривативними фінансовими інструментами (постанова Правління НБУ від 29.06.2021 №  63 "Про затвердження Положення про 
порядок погодження Національним банком України специфікацій деривативних контрактів  грошового ринку та внесення змін до деяких нормативно-правових актів  Національного банку України").
Забезпечується методологічна підтримка впровадження вимог щодо операцій із деривативними фінансовими інструментами

01.01.2020 30.06.2021 *** НКЦПФР, НБУ

(ii) Врегулювати операції позики цінних 
паперів  та операції з кредитування під 
заставу цінних паперів  на фондовому 
ринку

НКЦПФР: прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів  України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів" від 19.06.2020 №  738-IX. Здійснюється активна робота щодо 
розроблення відповідних НПА, в  тому числі із залученням міжнародної технічної допомоги

01.01.2020 31.12.2022 НКЦПФР, НБУ

(iii) Забезпечити врегулювання питань 
видачі (емісії) та обігу 
товаророзпорядчих цінних паперів  
(аграрних розписок та складських 
свідоцтв )

НКЦПФР: у ВРУ зареєстровано доопрацьований проєкт  Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про аграрні розписки" та деяких інших законодавчих актів  України щодо функціонування та обігу аграрних розписок" (реєстраційний 
№  2805-д від 19.11.2020), яким передбачено вдосконалення законодавства про аграрні розписки.
Здійснюються заходи щодо забезпечення супроводження законопроєкту №  2805-д під час його розгляду Верховною Радою України.
Законопроєкт  №2805-д неодноразово включався до порядку денного засідань Верховної Ради України, але його не було розглянуто

01.01.2020 31.12.2023 НКЦПФР

(iv) Розробити модель функціонування 
ринку віртуальних активів  та 
запровадити відповідне регулювання на 
законодавчому рівні

НКЦПФР: 08.08.2021 ВРУ прийнято у другому читанні та в  цілому проєкт  Закону України "Про віртуальні активи" (реєстраційний №  3637).
05.10.2021 Президентом України повернуто до ВРУ Закон України "Про віртуальні активи" із пропозиціями Президента України (реєстраційний №  3637).
17.02.2022 ВРУ прийнятий Закон України "Про віртуальні активи" з пропозиціями Президента України.
15.03.2022 Закон України "Про віртуальні активи" від 17.02.2022 №2074-ІХ підписаний Президентом України

01.01.2020 31.12.2022
НКЦПФР, НБУ, 
Мінцифри

4.3.1

Упровадження 
 нових та 
розвиток 
наявних 
фінансових 
інструментів 

Стратегічний 
напрям: ІV. 
Розвиток 
фінансових ринків
Стратегічна ціль 2: 
Ефективна 
інфраструктура 
ринків  капіталу

4.2.1

Удосконаленн
я 
розрахункової 
та клірингової 
інфраструктур
и ринків 
капіталу та 
організованих 
товарних 
ринків

(i) НКЦПФР: прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів  України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів" від 19.06.2020 №  738-IX.
Здійснюється робота щодо розроблення відповідних НПА, в  тому числі із залученням міжнародної технічної допомоги.
НБУ: на сьогодні не існує жодних законодавчих перепон до використання варіаційної маржі в  Україні. Так, наприклад, варіаційна маржа використовується у ф’ючерсних контрактах, що укладаються на АТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" 
(http://w w w .ux.ua/ua/contract.aspx?code=BX-3.22). Інший приклад використання близького аналогу варіаційної маржі - це новий продукт  ПАТ "Розрахунковий центр", а саме "РЕПО з контролем ризиків" (https://settlement.com.ua/repo-risk-control/).
(ii) НКЦПФР: прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів  України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів" від 19.06.2020 №  738-IX, яким, зокрема, врегульовано 
питання діяльності центрального контрагенту відповідно до європейських стандартів .
Прийнято такі НПА:
- рішення Комісії від 19.08.2021 №  665 "Про затвердження Ліцензійних умов  провадження професійної діяльності на ринках капіталу - клірингової діяльності", зареєстроване в  Мін'юсті 26.10.2021 за №  1382/37004;
- рішення Комісії від 22.07.2021 №  553 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів  Національної комісії з цінних паперів  та фондового ринку щодо взаємодії учасників  депозитарної системи України", зареєстроване в  Мін'юсті 
13.08.2021 за №№  1072/36694, 1073/36695, 1074/36696, 1075/36697, 1076/36698;
- рішення Комісії від 16.12.2021 №  1229 "Щодо вимог до договорів  з особами, які провадять клірингову діяльність", зареєстроване в  Мін'юсті 11.02.2022 за №  192/37528;
- рішення Комісії від 13.01.2022 №  5 "Про затвердження Положення про провадження клірингової діяльності", зареєстроване в  Мін'юсті 01.02.2022 за №  114/37450;
- рішення Комісії від 03.02.2022 №  66 "Про затвердження Вимог до договору про проведення розрахунків  у цінних паперах за результатами клірингу з Національним банком України", зареєстроване в  Мін'юсті 18.02.2022 за №  224/37560.
НБУ: проведено оцінку Розрахункового центру на відповідність PFMI, надано рекомендації щодо приведення його роботи до міжнародних стандартів . Набрав  чинності закон №  738-IX, яким частково імплементовані норми євродиректив , якими 
регулюються питання функціонування ринків  капіталу. В межах розроблення концепції NEXT-UA прийнято рішення про доцільність створення двох центральних контрагентів  – для фінансового та товарного ринків

4.2.2

Поступове 
впровадження 
 міжнародних 
стандартів 
функціонуван
ня 
інфраструктур
и ринків 
капіталу, 
зокрема 
вимог CSDR,  
EMIR,  MIFID ІІ,  
MIFIR, PFMI 

4.2.3

Забезпечення 
модернізації, 
консолідації і 
розвитку 
біржової та 
депозитарної 
інфраструктур
и ринків 
капіталу та 
організованих 
товарних 
ринків

4.2.4

Забезпечення 
розвитку 
інституту 
посередників 
небанківськог
о фінансового 
сектору

4.2.5

Забезпечення 
розвитку 
інституту 
рейтингових 
агентств

НКЦПФР: у ВРУ зареєстрований пакет  законопроєктів , якими передбачене врегулювання питання щодо діяльності рейтингових агентств  відповідно до європейських норм, а саме:
- проєкт  Закону України "Про рейтингування" (реєстраційний №  5819 від 22.07.2021);
- проєкт  Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо рейтингування" (реєстраційний №  5820 від 22.07.2021)

4.1.7

Впровадження 
 комплексної 
оцінки 
конкурентосп
роможності 
ринків 
банківських і 
небанківських 
фінансових 
послуг України



(v) Забезпечити розширення фінансових 
інструментів , зокрема депозитних 
сертифікатів  банків  та інфраструктурних 
облігацій, у тому числі "зелених облігацій"

НКЦПФР: прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів  України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів" від 19.06.2020 №  738-IX, яким, зокрема, врегульовано 
питання щодо запровадження нових видів  цінних паперів  - депозитних сертифікатів  банку, інфраструктурних та зелених облігацій.
Прийнято такі НПА:
- рішення Комісії від 23.06.2021 №  415 "Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії депозитних сертифікатів  банку та їх обігу", зареєстроване в  Мін'юсті 19.08.2021 за №  1095/36717;
- рішення Комісії від 23.06.2021 №  416 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів  Національної комісії з цінних паперів  та фондового ринку щодо депозитних сертифікатів  банку", зареєстроване в  Мін'юсті 11.08.2021 за №  
1053/36675;
- рішення Комісії від 11.11.2021 №  1092 "Про затвердження Змін до Положення про порядок здійснення емісії депозитних сертифікатів  банку та їх обігу", зареєстроване в  Мін'юсті 30.11.2021 за №  1550/37172.
Також рішенням Комісії від 07.07.2021 №  493 схвалено "Рекомендації щодо реалізації або фінансування проєктів  екологічного спрямування шляхом емісії зелених облігацій"

01.01.2020 31.12.2021 *** НКЦПФР

(i) Забезпечити розвиток лікв ідного ринку 
репо

НБУ: за сприяння НБУ ПАТ "РЦ" впроваджено новий продукт  на ринку репо – "репо з контролем ризиків", і вони сягнули 1 млрд. грн. відкритих позицій (http://settlement.com.ua/periodical-publications/new s/2022-01-21-13-01-56.html). Розрахунки 
проводяться без 100% попереднього депонування активів . РЦ виступає центральним контрагентом, збираючи маржу та забезпечуючи сплату штрафу добросовісному учаснику у випадку невиконання другою стороною зобов 'язань за 
договором

01.01.2020 30.11.2024 НБУ, Мінфін, НКЦПФР

(іі) Урегулювати доступ резидентів  та 
нерезидентів  до ринку строкових 
фінансових інструментів

НБУ: на виконання Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів  України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів", відповідно до пункту 9 Прикінцевих та перехідних 
положень Національний банк України розробив  та затвердив  постанову Правління НБУ від 29.06.2021 №  63 "Про затвердження Положення про порядок погодження Національним банком України специфікацій деривативних контрактів  
грошового ринку та внесення змін до деяких нормативно-правових актів  Національного банку України"

01.01.2020 31.12.2021 НБУ, НКЦПФР

(iіi) Запровадити особові інвестиційні та 
особові пенсійні рахунки

НКЦПФР: у межах роботи щодо удосконалення податкового законодавства, у тому числі з метою забезпечення податкового стимулювання інвестування, зокрема шляхом запровадження спеціального пільгового режиму оподаткування 
довгострокових інвестицій, що здійснюються через спеціальні інвестиційні рахунки, та визначення механізму функціонування таких рахунків , здійснюється напрацювання пропозицій щодо внесення змін до Податкового кодексу України. 
Так, за міжнародної технічної допомоги проєкту USAID "Трансформація фінансового сектору" (USAID FST) із залученням учасників  ринків  капіталу та організованих товарних ринків  напрацьовані пропозиції щодо внесення змін до Податкового 
кодексу України, на основі яких розроблений проєкт  Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо удосконалення оподаткування в  сфері ринків  капіталу та організованих товарних ринків )".
Зазначений законопроєкт  листом НКЦПФР від 05.10.2021 №  08/01/21279 надісланий до Комітету ВРУ з питань фінансів , податкової та митної політики з проханням внести його на розгляд ВРУ в  порядку законодавчої ініціативи.
При Комітеті ВРУ з питань фінансів , податкової та митної політики започатковано роботу робочої групи з опрацювання зазначених законодавчих ініціатив

01.01.2022 31.12.2024 НКЦПФР, НБУ

(iv) Розробити стратегію участі НБУ в  
торгах на вторинному ринку ОВДП

НБУ: Національний банк розробляє стратегію своєї участі в  торгах на вторинному ринку ОВДП. Національний банк України, Міністерство фінансів  та Національна комісія з цінних паперів  та фондового ринку розробляють формат  участі на 
вторинному ринку облігацій внутрішньої державної позики. 31 березня 2020 року Рада НБУ зняла всі обмеження щодо операцій НБУ на вторинному ринку ОВДП, які діяли з 13 липня 2018 року 01.01.2020 31.12.2020 НБУ

(v) Розробити інструмент , що дасть змогу 
НБУ брати участь у торгівлі 
інструментами IRS (грн) та NDF (дол/грн)

НБУ: Правлінням НБУ прийнято постанову від 28.05.2020 №67 "Про затвердження Положення про проведення Національним банком України на міжбанківському ринку операцій своп процентної ставки" та рішення від 18.06.2020 №410-рш "Про 
затвердження Порядку проведення Національним банком України на міжбанківському ринку операцій своп процентної ставки". З моменту впровадження інструменту було проведено 17 успішних аукціонів  процентного свопу (вісім у 2020 році 
та дев ’ять у 2021 році), загальний обсяг задоволених заявок становив  19,4 млрд грн. Інструмент , що дасть змогу НБУ брати участь у торгівлі інструментами NDF (грн/дол), розроблений відповідно до Стратегії валютних інтервенції НБУ та 
Порядку (тактики) здійснення НБУ валютних інтервенцій

01.01.2020 31.12.2020 НБУ

(vі) Сприяти забезпеченню розвитку 
інструментів  хеджування ринкових 
ризиків

НКЦПФР: прийнятий Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів  України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів" від 19.06.2020 №  738-IX, яким, зокрема, передбачене 
врегулювання питань необхідних для розбудови повноцінного функціонування ринку деривативних фінансових інструментів , зокрема з метою запровадження механізмів  хеджування ринкових ризиків .
Прийняте рішення Комісії від 29.07.2021 №  585 "Про визначення іншого майна, що визначається базовим активом та визнання інших показників , що визнаються базовими показниками деривативного контракту", зареєстроване в  Мін'юсті 
17.09.2021 за №  1223/36845

01.01.2020 31.12.2021 *** НКЦПФР, НБУ

(i) Забезпечити законодавче та 
нормативно-правове врегулювання 
сек’юритизації лікв ідних активів

НКЦПФР: за підтримки технічної допомоги EBRD здійснюються заходи з підготовки Концепції запровадження законодавчої бази щодо облігацій з покриттям та сек'юритизації в  Україні відповідно до європейських норм

01.01.2020 31.12.2022 *** НКЦПФР, НБУ

(ii) Розробити та реалізувати комплексну 
програму щодо передавання проблемних 
та непрофільних активів  державних 
банків

Інформація уточнюється

01.01.2020 31.12.2022 Мінфін, НКЦПФР, НБУ

(ііі) Запровадити законодавче 
регулювання функціонування інституту 
SPV, зокрема на муніципальному та 
корпоративному рівнях

НКЦПФР: за підтримки технічної допомоги EBRD здійснюються заходи з підготовки Концепції запровадження законодавчої бази щодо облігацій з покриттям та сек'юритизації в  Україні відповідно до європейських норм

31.12.2022 *** НКЦПФР

(i) Забезпечити допуск нерезидентів  до 
первинного ринку ОВДП через 
міжнародний депозитарій

НБУ: станом на сьогодні нерезиденти – клієнти Clearstream не мають безпосереднього доступу до первинного ринку (доступ є опосередковано через рахунки відкриті у первинних дилерів ). У перспективних планах є доопрацювання системи 
та процедур аукціону, що дасть змогу нерезидентам отримати такий доступ, але у 2021 році жодних дій в  цьому напрямі не здійснювалося. Також не передбачається якихось дій у 2022 році у зв 'язку з низьким попитом нерезидентів  на купівлю 
ОВДП. Зазначене доопрацювання можливе до кінця 2024 року, якщо знову буде суттєвий попит  на ОВДП з боку нерезидентів .
У сфері валютного регулювання немає жодних заборон та обмежень на допуск нерезидентів  до операцій з інвестування в  ОВДП. 
Слід також додати, що влітку 2019 року з метою створення сприятливих умов  для придбання нерезидентами ОВДП були підготовлені зміни до НПА НБУ, якими надана можливість фінансування банками юридичних осіб-нерезидентів , зокрема 
шляхом надання коштів  за кредитними договорами / іншими видами договорів , які передбачають надання банком нерезиденту коштів  у гривнях на цілі придбання цим нерезидентом облігацій внутрішньої державної позики України із строком 
повернення таких коштів  банку не пізніше 14 робочих днів  з дня надання коштів  у гривнях

01.01.2020 31.12.2024 Мінфін, НБУ

(ii) Запровадити RVP/DVP за 
транскордонними угодами

НБУ: ведуться переговори з міжнародним депозитарієм з метою запровадження DVP за транскордонними угодами через лінк. Отримана відповідь від міжнародних депозитарії щодо перспектив  розширення спільних продуктів  та сервісів , щодо 
перспектив  відкриття нових лінків :
– отримана відповідь від Clearstream щодо необхідності визначення з цільовою моделлю депозитарної інфраструктури (єдиний депозитарій або два для різного виду цінних паперів ) для подальшого обговорення моделі розрахунків  DVP в  
національній валюті. Надані пропозиції щодо розширення видів  ЦП для розрахунків  через лінк. 
– отримана відповідь від Euroclear з пропозицією встановити i-link. Через потребу вносити великий обсяг законодавчих змін, а також недоцільність перенесення первинного розміщення ОВДП за кордон, пропозиція про встановлення i-link 
відхилена. 
НКЦПФР: прийнятий Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів  України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів" від 19.06.2020 №  738-IX

01.01.2020 31.12.2021 НКЦПФР, НБУ

(iii) Забезпечити розширення кола 
міжнародних депозитаріїв , які 
встановили двосторонні 
кореспондентські відносини з 
вітчизняними депозитаріями

НБУ: ведуться переговори з Euroclear щодо визначення умов  для відкриття рахунку в  НБУ.
Дія виконується у межах проєкту. Проведений аналіз Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів  України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів" від 19.06.2020 №  738-IX

01.01.2020 31.12.2022 *** НБУ, НКЦПФР

(i) Ініціювати визначення Європейським 
Союзом чіткого механізму (процедури) 
отримання ринком фінансових прослуг 
України статусу внутрішнього ринку ЄС

Мінекономіки: виконувалось, наразі тимчасово призупинено. 
Узагальнені пропозиції української сторони надавалися стороні ЄС у 2019 та 2020 роках. Водночас стороною ЄС призупинено опрацювання проєкту оновлень, і на сьогодні не отримано бачення сторони ЄС стосовно подальшого оновлення 
Доповнення XVII-2.
Комітетом асоціації Україна – ЄС у торговельному складі на постійній основі здійснюється моніторинг виконання положень Розділу IV Угоди про асоціацію, у тому числі Додатка XVII до Угоди. За результатами шостого засідання КАТС (22 – 23 
листопада 2021 р., м. Брюссель) сторони досягли домовленостей продовжувати узгодження та технічні обміни щодо актуального законодавства ЄС у сфері фінансових послуг та продовжувати вжиття заходів  для подальшої лібералізації руху 
капіталу.
Наразі з огляду на ситуацію в  Україні, викликану військовою агресією РФ, зазначені питання не порушуються в  межах поточної взаємодії з ЄС. Обговорення буде продовжено після припинення або скасування воєнного стану в  Україні, 
введеного відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану".
Положення щодо набуття повного режиму внутрішнього ринку у секторі фінансових послуг визначені у додатку XVII "Нормативно-правове наближення" Угоди про асоціацію.
Наразі очікується реакція сторони ЄС на пропозиції української сторони щодо оновлення списку актів  ЄС у сфері фінансових послуг, визначеного доповненням XVII-2 до додатку XVII.
Комітет  асоціації Україна – ЄС у торговельному складі (КАТС) здійснює моніторинг виконання Розділу IV Угоди про асоціацію, у тому числі додатку XVII.
У рамках підготовки до п’ятого засідання КАТС Мінекономіки за участі зацікавлених державних органів  (зокрема Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції, НКЦПФР, НБУ та Мінфіну) зі стороною ЄС узгоджено 
проєкт  порядку денного цього засідання. Під час п’ятого засідання КАТС з європейською стороною обговорено питання імплементації актів  ЄС у сфері фінансових послуг, подальшої лібералізації руху капіталу та налагодження співпраці між 
регуляторами фінансового сектору України та європейськими наглядовими органами. Доповідачами із зазначених питань з української сторони були представники НКЦПФР та НБУ.
За результатами засідання сторонами досягнуто таких домовленостей: 
- остаточне узгодження у 2021 році оновленого списку актів  ЄС, визначеного доповненням XVII-2 до Угоди про асоціацію;
- налагодження співпраці між регуляторами фінансового сектору України та європейськими наглядовими органами (EBA, EIOPA, ESMA);
- продовження вжиття заходів  для подальшої лібералізації руху капіталу з урахуванням статей 145 та 147 Угоди про асоціацію.
У разі підготовки (НКЦПФР, НБУ, Мінфіном та ФГВФО) відповідного позиційного документу щодо визначення ЄС чіткого механізму (процедури) отримання ринком фінансових послуг України статусу внутрішнього ринку ЄС Мінекономіки готове 
його передати стороні ЄС в  рамках роботи Секретаріату КАТС

01.01.2021 31.12.2023
КМУ, Мінекон, 
НКЦПФР, НБУ, 
Мінфін, ФГВФО

(iі) Підвищити рівень міжнародного 
співробітництва (у тому числі з 
іноземними регуляторами, EBA, ЕІОРА та 
ESMA) у сфері обміну інформацією

НКЦПФР: розроблені та надіслані на узгодження проєкти Меморандумів  про взаєморозуміння з регуляторами ринків  капіталу Республіки Казахстан, Індії та Мексики. 
НБУ: забезпечене проведення конф- та відеоколів , зустрічей керівництва НБУ з керівництвом центральних банків  та регуляторів  іноземних держав . Забезпечено комунікацію з іноземними регуляторами ринку небанківських фінансових послуг 
щодо переукладання/підписання меморандумів  про взаєморозуміння та обмін інформацією. 
Забезпечене проведення 123 заходів , зокрема 33 з ЦБ та 3 з регуляторами НБФУ. У розрізі залучення/надання МТД/МТЕС здійснено таку співпрацю з:
МТД – від ЦБ: Швеції, Англії, Бельгії, Польщі, Нідерландів , Іспанії, Португалії, Франції, Туреччини, Польщі, Казахстану.
МТД – від регуляторів  НБФУ: Consumer Rights Protection Centre (Latvia), Financial Supervision Commission (Bulgaria), BaFin.
МТЕС – (обмін досвідом): "Досвід країн у проведенні Всесвітнього тижня грошей" за підтримки МФК "Фінінклюзія" у партнерстві з ЦБ Азербайджану, Киргизстану, Узбекистану, Таджикистану; "Щорічна зустріч Глобальної робочої групи з 
платежів" за сприяння (World Bank). 
МТД від НБУ - для ЦБ: Узбекистану, Туреччини, Литви.
Проведена установча зустріч з представниками EIOPA (червень 2021) з метою започаткування співпраці.
Підписаний меморандум у сфері страхового нагляду з Банком Литви.
Забезпечена комунікація із структурними підрозділами НБУ щодо проєктів  MoU з ЦБ та органами нагляду за фінансовими установами таких держав : Литва, Польща, Вірменія, Казахстан, Албанія, Узбекистан

01.01.2020 31.12.2023 НБУ, НКЦПФР

(iii) Забезпечити вступ до Міжнародної 
асоціації органів  нагляду за страховою 
діяльністю (IAIS)

Здійснена комунікація стосовно податкових питань сплати членського внеску до IAIS. Забезпечена передача аплікаційних документів  до IAIS для розгляду організацією та прийняття рішення про вступ. Здійснюється інтенсивна та проактивна 
робота з IAIS. Заявка НБУ щодо членства у IAIS схвалена на Щорічних загальних зборах IAIS 02.12.2020 року. Запит  на документи, що дадуть змогу застосувати положення стосовно звільнення від оподаткування, надісланий до IAIS.
До IAIS направлені повторні звернення стосовно надання нотаріально засвідчених копій статуту та оригіналу листа стосовно податкового статусу IAIS для подальшого пошуку шляхів  сплати членських внесків .
Здійснюються заходи для сплати членського внеску до IAIS та набуття членства в  цій установі до 31.12.2023

01.01.2020 31.12.2023 НБУ

(iv) Розробити концепцію інтеграції 
інфраструктури фондового ринку України 
до європейської системи T2S 

НБУ: проведені зустрічі між НБУ та НКЦПФР з метою визначення концепції проєкту. Запланована робота зі збору інформації про систему T2S на 2022 рік з метою проведення аналізу недоліків  і переваг інтеграції інфраструктури до T2S та 
підготовки рекомендацій щодо доцільності інтеграції
НКЦПФР: здійснюється аналіз міжнародного досвіду та кращої практики

01.01.2020 31.12.2024 НКЦПФР, НБУ

4.4.3

Гармонізація 
законодавства 
 України із 
законодавство
м ЄС щодо 
проведення 
операцій з 
банківськими 
металами

(і) Розробити зміни до законодавства та 
відповідних підзаконних нормативних 
актів  України щодо оподаткування 
операцій з банківськими металами

Мінфін: Законом України від 30.11.2021 №  1914-ІХ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів  України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" до норм Податкового кодексу України 
імплементовані положення Директиви Ради 2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 року про спільну систему податку на додану вартість в  частині особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій з інвестиційним золотом та 
операцій з банківськими металами

01.01.2020 31.12.2021 Мінфін, ДПС, НБУ

(i) Провести експертне оцінювання 
проєкту Закону України "Про платіжні 
послуги"

НБУ: експертне оцінювання Закону України "Про платіжні послуги" проведене

01.01.2020 31.12.2020 НБУ

(ii) Підготувати нормативно-правові акти 
НБУ, спрямовані на реалізацію Закону 
України "Про платіжні послуги"

НБУ: розпочато розроблення НПА на виконання норм Закону України  "Про платіжні послуги":
1) паспорти НПА розроблені;
2) розроблено проєкти НПА: 
– Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів ; 
– Положення про порядок здійснення операцій з електронними грошима; 
– Змін до Інструкції про міжбанківський переказ коштів  в  Україні у національній валюті;
– Положення про залучення комерційних агентів  для надання фінансових платіжних послуг, затверджене постановою Правління Національного банку України від 02.08.2022 №  168;
– Положення про порядок внесення до Реєстру платіжної інфраструктури відомостей про платіжні системи, учасників  платіжних систем та технологічних операторів  платіжних послуг; 
– Положення про реєстрацію платіжних систем, учасників  платіжних систем та технологічних операторів  платіжних послуг та проєкту; 
– Положення про порядок здійснення авторизації діяльності надавачів  фінансових платіжних послуг та обмежених платіжних послуг;
– Інструкції про безготівкові розрахунки в  національній валюті користувачів  платіжних послуг;
– Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків  користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків .
Окремі проєкти НПА обговорено або надіслано на розгляд співвиконавцям.
3) започатковано співпрацю з асоціаціями, що представляють інтереси платіжного ринку, для проведення консультацій, обговорення проблемних питань (ЄБА, Американська торгівельна палата) щодо обговорення питання залучення 
комерційних агентів

01.01.2021 31.12.2023 НБУ

(iii) Запровадити єдиний Реєстр платіжної 
інфраструктури

Формуються розширені вимоги до запровадження Реєстру платіжної інфраструктури, технічні підходи до реалізації
01.01.2021 31.12.2023 НБУ

(i) Підготувати базові моделі для 
запровадження  в  Україні міжнародного 
стандарту ISO 20022

НБУ: робочою групою проєкту ISO20022 розроблено, затверджено Радою СЕП та опубліковано на офіційному сайті НБУ такі документи – базові моделі інструментів  Кредитовий переказ, Примусове списання (стягнення) для клієнтів  та агентів  
та сервісу "Винятки та розслідування" стандарту ISO20022:
1. Імплементація стандарту ISO 20022 в  Україні. Кредитовий переказ на базі міжнародного стандарту ISO 20022.
2. Імплементація стандарту ISO 20022 в  Україні. Примусове списання (стягнення) коштів  з рахунку платника – фізичної або юридичної особи (крім агентів ) на базі міжнародного стандарту ISO 20022.
3. Імплементація стандарту ISO 20022 в  Україні. Примусове/безспірне списання та стягнення коштів  з рахунку платника, який є агентом, на базі міжнародного стандарту ISO 20022.
4. Імплементація стандарту ISO 20022 в  Україні. Винятки та розслідування по платіжних операціях на базі міжнародного стандарту ISO 20022

01.01.2020 01.09.2020 НБУ

(ii) Підготувати нормативно-правові акти, 
які регулюватимуть упровадження 
стандарту ISO 20022 

Підготовлено пропозиції щодо внесення змін до НПА та окремого документа (за потреби), який регулюватиме запровадження стандарту ISO 20022. Проведено зустрічі, надані всі необхідні документи, рекомендації та консультації з питань ISO 
20022. Реалізацію дії відтерміновано. Розробка НПА запланована на 2022 рік. Строк може бути змінений залежно від стану готовності учасників  платіжного ринку та введення воєнного стану в  Україні. Наразі відповідно до постанови Правління 
НБУ від 16.09.2021 №  93 запровадження СЕП-4 визначено з 20.08.2022

01.01.2020 01.12.2021*** НБУ

(ііі) Упровадити технологічну платформу 
для міжнародного стандарту ISO 20022

Виконано. Технологічна платформа впроваджена у 2021 році, а саме тестовий стенд СЕП-4 на базі міжнародного стандарту ISO 20022 для банківської системи України працює з 01.04.2021
01.01.2020 31.12.2021 *** НБУ

(iv) Здійснити заходи щодо 
стимулювання впровадження стандартів  
ISO 20022 учасниками ринку

Проведено наради з банками та розробниками, а також надано коментарі/консультації/роз'яснення щодо впровадження стандартів  ISO 20022.
Зустрічі з банками та розробниками ПЗ проведені. Відповіді на запитання надані та розміщені на сайті НБУ. Проведена комунікація з державними органами

01.12.2020 31.12.2024 НБУ

(i) Розробити та затвердити нормативно-
правові акти, які визначатимуть порядок 
використання QR-коду для здійснення 
переказу коштів

НБУ: розроблено проєкт  постанови Правління НБУ "Про затвердження Правил формування та використання QR-коду для здійснення кредитових переказів". Проведене публічне обговорення з банками, небанківськими фінансовими 
установами, платіжними системами, фізичними особами. Затверджено постанову Правління НБУ від 28.05.2020 №  68 "Про затвердження Правил формування та використання QR-коду для здійснення кредитових переказів" 

01.01.2020 31.12.2020 НБУ

(ii) Сприяти впровадженню використання 
QR-коду для здійснення переказу коштів , 
у тому числі для оплати товарів , робіт  і 
послуг з використанням електронних 
платіжних засобів

НБУ: правила формування та використання QR-коду для здійснення кредитових переказів  оновлено постановою Правління Національного банку України від 01.02.2021 №  11 – 2-а версія Правил передбачає запровадження коду старту 
заcтосунка. Продовжена робота з банками щодо забезпечення можливості сканування QR-коду їхніми мобільними застосунками. 10 банків  надали зворотний зв 'язок. Проведена робота з банками, у результаті чого вони доопрацювали мобільні 
застосунки, які на сьогодні успішно оброблюють QR-код (АТ "АЛЬФА-БАНК", КБ "АСВІО БАНК", АТ "БАНК ГРАНТ", АТ КБ "ПриватБанк", ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК", Монобанк). Проведена комунікація з Державною податковою службою України та 
Державною судовою адміністрацією України стосовно запровадження QR-коду для отримання чотирьох платежів . Державна податкова служба розпочала тиражування платіжок з QR-кодом формату 002

31.12.2020 31.12.2021 *** НБУ

(iii) Впровадити СЕП-4 та здійснити 
переведення її у режим роботи 24/7

НБУ: опрацьовується концепція спільно зі впровадженням стандарту ISO 02022.
З серпня 2020 року СЕП запрацювала у режимі 23/7. Це стало першим етапом для майбутнього переходу системи на цілодобовий режим роботи. Перехід СЕП на режим 24/7 планується реалізувати у межах модернізації системи разом з її 
переходом на міжнародний стандарт  ISO20022. Підготовлені матеріали та організована робоча зустріч зі структурними підрозділами НБУ з опрацювання питання внесення змін до нормативно-правових актів  НБУ та зміни підходів  до складання 
і подання банками статистичної звітності у зв 'язку з переходом СЕП на роботу в  режимі 24/7  (протокол  від 09.04.2021 №  В/57-0012/28246).
Опрацьований проєкт  презентаційних матеріалів  "Організаційні питання отримання щоденної статистичної звітності банків  в  умовах роботи СЕП 24/7".
Ініційоване перед структурними підрозділами НБУ питання щодо статусу підготовки змін до НПА та процесів  НБУ для забезпечення переходу СЕП на роботу в  режимі 24/7

01.01.2020 31.12.2022 НБУ

(iv) Визначити оптимальну модель для 
архітектури миттєвих платежів  та 
дорожньої карти для її реалізації

НБУ: здійснюється співпраця НБУ з лідерами Компонентів  Tw inning партнера та контактних осіб НБУ за компонентом 2B (Система миттєвих платежів ) щодо підготовки Початкового плану роботи. Відбулося засідання лідерів  проєкту щодо 
узгодження Початкового робочого плану для Tw inning (Грантовий контракт  №  ENI / 2020 / 418-569).
У результаті опрацювання міжнародного досвіду, залучення та врахування позиції учасників  платіжного ринку (у форматі робочих груп) розроблено та опубліковано Концепцію миттєвих платежів . Прийнято рішення доопрацювати Концепцію 

 до 31.01.2022 

01.01.2020 31.12.2021 *** НБУ

(v) Підготувати концепцію впровадження 
системи миттєвих платежів

У результаті опрацювання міжнародного досвіду, залучення та врахування позиції учасників  платіжного ринку (у форматі робочих груп) розроблено та опубліковано Концепцію миттєвих платежів . Прийнято рішення доопрацювати Концепцію 
до 31.01.2022

01.01.2022 31.12.2022 НБУ

(vi) Підготувати проєкти нормативно-
правових актів , пов ’язаних із 
запровадженням системи миттєвих 
платежів  

Дата початку 2023 рік

01.01.2023 31.12.2024 НБУ

(vii) Забезпечити технологічне 
впровадження системи миттєвих 
платежів

Дата початку 2023 рік
01.01.2023 31.12.2024 НБУ

(vііі) Запровадити послугу "е-
резидентство" з наданням користувачам 
електронної довірчої послуги, у тому 
числі, засобу кваліфікованого 
електронного підпису нерезидентам 
України для взаємодії із порталами 
електронних сервісів , а також з метою 
відкриття банківських рахунків  та 
користування банківськими послугами 
онлайн

Мінцифри: 
1) ВРУ 13.07.2021 прийняла у першому читанні законопроєкт  про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів  України щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності електронних 
резидентів  ( реєстраційний №  5270 від 18.03.2021);
2.) розпочато розроблення сервісів  для іноземців , що надають можливість набуття статусу е-резидента, подальшої реєстрації е-резидента як ФОП, відкриття банківського рахунку, ведення підприємницької діяльності в  Україні. Запровадження 
послуги можливе після прийняття Верховною Радою  Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів  України щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності електронних 
резидентів  (реєстраційний №  5270 від 18.03.2021)

01.06.2020 31.12.2021

Мінцифри, НБУ, 
Мінфін, ДПС, ДМС, 
Держфінмоні-торинг, 
МЗС, СБУ, МВС

Стратегічний 
напрям: V. 
Інноваційний 
розвиток
Стратегічна ціль 1: 
Розвиток відкритої 
архітектури 
фінансового ринку 
та оверсайта

5.1.1

Адаптація 
положень 
вітчизняного 
законодавства 
 з питань 
платіжних 
послуг до 
вимог актів ЄС

5.1.2

Впровадження 
 нових 
стандартів та 
форматів 
платежів (ISO 
20022) 

5.1.3

Стимулювання 
 розвитку 
нових 

технологій 
для 

здійснення 
платежів та 
переказів 
коштів

Стратегічний 
напрям: ІV. 
Розвиток 

фінансових ринків
Стратегічна ціль 3: 

Створення 
лікв ідних ринків  
фінансових 

інструментів  та 
механізмів /інструме

нтів  зниження 
ризиків  здійснення 

фінансових 
операцій

4.3.2

Створити 
ліквідні ринки 
фінансових 
інструментів 
та 
механізмів/інст
рументів 
зниження 
ризиків 
здійснення 
фінансових 
операцій

4.3.3

Запровадженн
я інституту та 
розвиток 
ринку 
сек’юритизації 
активів

Стратегічний 
напрям: ІV. 
Розвиток 
фінансових ринків
Стратегічна ціль 4: 
Інтеграція 
фінансового ринку 
України в  світовий 
фінансовий простір

4.4.1

Сприяння 
торгівлі 
фінансовими 
інструментами
, 
номінованими 
в гривні, на 
міжнародних 
ринках

4.4.2

Інтеграція 
фінансового 
ринку України 
в 
європейський 
фінансовий 
простір та 
розширення 
міжнародної 
співпраці



(i) Забезпечити приймання карток НПС 
"ПРОСТІР" у всій картковій платіжній 
інфраструктурі в  Україні 

НБУ: збільшено кількість учасників  НПС "ПРОСТІР" завдяки укладенню договору приєднання з АТ "БАНК 3/4 та АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ  КАПІТАЛ", також розширено мережу приймання карток НПС "ПРОСТІР" за рахунок підключення до системи 
АТ "АКЦЕНТ БАНК", АТ "Полтава-банк" та АТ "БАНК 3/4" та налаштування мобільних терміналів  (m-pos) АТ КБ "ПриватБанк". Завершено інтеграційні налаштування сервісу переказ коштів  з рахунку на рахунок з використанням платіжних 
карток НПС "ПРОСТІР" (P2P – перекази) з процесинговими центрами ПрАТ "Український процесінговий центр", ТОВ "Таслінк", ТОВ "Прокард", АТ "УКРКАРТ" та АТ "АЛЬФА-БАНК", відповідно
забезпечено можливість здійснення P2P – переказів  з АТ "Райффайзен Банк", АТ "АЛЬФА-БАНК" АТ "БАНК ФОРВАРД", АТ "АКБ "КОНКОРД", АТ "УКРПОШТА" та на сайтах psp – провайдерів  Portmone, Ipay, EasyPay, Platon.
Реалізовано можливість поповнення карток НПС "ПРОСТІР" в  мережі терміналів  самообслуговування IBOX, EasyPay, ФК "Система" в  платіжних терміналах АТ "УКРПОШТА" та з використанням сервісу MONEGO компанії
IPay.ua. Встановлений Directory Server у IT-середовище НБУ. Рівень приймання карток НПС "ПРОСТІР" на 01.01.2022: АТМ – 88%, POS – 98%, Е-com -95%

01.01.2020 31.12.2021 *** НБУ

(ii) Забезпечити подальший розвиток 
емісії карток НПС "ПРОСТІР" та 
популяризацію серед банків -емітентів  
України

НБУ: розширено можливості для здійснення емісії карток НПС "ПРОСТІР" для банків , які користуються послугами процесингових центрів : АТ "ПУМБ", ТОВ "ПРОКАРД" та ТОВ "ТАС ЛІНК". Зокрема, процесинговими центрами АТ
"ПУМБ" та ТОВ "ПРОКАРД" реалізовано можливість здійснення емісії карток НПС "ПРОСТІР" із магнітною смугою, а процесинговим центром ТОВ "ТАС ЛІНК" – емісії карток із дуальним (безконтактним) чипом. Розпочато емісію
платіжних карток НПС "ПРОСТІР" АТ "АЛЬФА-БАНК", АТ АКБ "КОНКОРД", ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" та АТ "БАНК "ПОРТАЛ", АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ  ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" та АТ "Банк Траст-Капітал". Платіжною організацією НПС
"ПРОСТІР" погоджено АБ "УКРГАЗБАНК" впровадження, разом з ТОВ "Ізі Софт", продукту "Платіжна картка "EasyPay", із випуском віртуальних/цифрових карток на базі НПС "ПРОСТІР".
Реалізований новий тип операції за картками НПС "ПРОСТІР" – безготівкова оплата за товари та послуги з одночасною видачею торговцем готівки (Purchase w ith cashback) та упроваджені міжбанківські комісії для такого
типу операцій. Завершені інтеграційні роботи щодо емісійного напрямку з процесинговим центром АТ "ПУМБ"

01.01.2020 31.12.2024 НБУ

(iii) Підвищити впізнаваність бренду 
"ПРОСТІР" серед населення України

НБУ: 1. У межах проєкту "Просування НПС "ПРОСТІР". Етап 1" виконано:
- проведено акцію з кількома банками-емітентами карток ПРОСТІР. А також проведено рекламну кампанію банками – учасниками акції та НПС "ПРОСТІР";
- розширено представлення бренду ПРОСТІР на майданчиках в  мережі Інтернет  (додано лого на сторінках оплати різних ПСП провайдерів , маркетплейсів , інтернет  торговців );
- здійснено 23 публікації на сторінці ФБ ПРОСТІР. Щоквартальний дайджест  ПРОСТІР отримують більше ніж 430 керівників  та експертів  різних установ  платіжного ринку.
2. Розпочато оновлення сайту НПС "ПРОСТІР" (http://prostir.gov.ua/prostir/): підготовлене технічне завдання, створений проєкт  макета сайту

01.01.2020 31.12.2024 НБУ

(iv) Реалізувати можливість оплати 
продуктами "ПРОСТІР" з використанням 
електронних гаманців  (Google Pay, Apple 
Pay тощо)

НБУ: 1. Затверджені висновки рішенням КУЗ №11/1891-пк.
2. Проведено обговорення з компанією Discover Financial Services щодо впровадження токенізації у разі запуску проєкту кобейдж карток PROSTIRDiscover. Продовжується обговорення технічних аспектів

01.01.2020 31.12.2021 *** НБУ

(i) Провести дослідження, аналіз моделей 
(схем реалізації) працюючих фінансових 
інкубаторів  та акселераторів* (*-
виконана дія)

Дія виконана. Проведено дослідження, аналіз моделей працюючих фінансових інкубаторів  та акселераторів

01.01.2020 31.12.2020

НБУ, 
Мінекономрозвитку, 
Мінфін, НКЦПФР, 
профільні асоціації 

(ii) Розробити, затвердити та реалізувати 
на державному рівні програми 
фінансування (інкубатори) для розвитку 
інвестиційних стартапів , направлених на 
залучення інвестицій в  економіку

Мінекономіки: виконане. 
Створений Фонд розвитку інновацій, який, зокрема, займається розглядом заявок з Фінтех стартапів

01.01.2020 31.12.2022

Мінекономрозвитку, 
НБУ, ФГВФО, 
НКЦПФР, Мінфін, 
Мінцифри

(iii) Створити та впровадити в  
промислову експлуатацію ІТ- платформи 
для споживачів  фінансових послуг з 
метою запровадження ефективних ІТ-
механізмів  для регулювання за ринковою 
поведінкою та захисту прав  споживачів  
фінансових послуг 

Проєкт  регулювання ринкової поведінки перебуває на стадії аналізу

01.01.2020 31.12.2024

НБУ, НКЦПФР, 
ФГВФО, 
Мінекономрозвитку, 
Мінфін, профільні 
асоціації 

(iv) Розробити та впровадити уніфіковані 
бази даних, правила захисту інформації, 
порядок обміну інформацією між базами 
даних інформації, у тому числі через API

НБУ: опрацьовані потреби щодо інформаційних активів , необхідних для цілей НБУ та комерційного сектору

01.01.2020 31.12.2024

НБУ, НКЦПФР, 
Мінекономрозвитку, 
Мінфін, Мінцифри, 
профільні асоціації 

(v) Створити платформу для аналізу 
ризиків  на базі операцій, які здійснюються 
через інформаційні системи НБУ та 
об'єктів  нагляду та аналізу інформації в  
інформаційному просторі

НБУ: здійснений аналіз міжнародного досвіду, опрацьовані вимоги стейкхолдерів

01.01.2020 31.12.2024 НБУ

(vi) Створити регуляторні та технічні 
"пісочниці" (sandbox)

НБУ:  
1. Розроблений концепт  організаційної структури платформи.
2. Розроблені модель та алгоритм внесення змін до НПА НБУ, потрібних для роботи платформи.
3. Розроблений концепт  та необхідні НПА для регулювання "експрес-розгляду заявок" на період з лютого до серпня 2022 року

01.01.2020 31.12.2024 НБУ

(i) Здійснити комунікації з учасниками 
платіжного ринку щодо можливості 
випуску е-гривні

НБУ: проведена міжнародна конференція "ЦВЦБ: нові можливості для платежів". Опрацьовані альтернативні моделі (юз-кейси) е-гривні. Розроблена концепція подальшого розвитку е-гривні, що викладена в  презентації "Е-гривня
– можливі сфери застосування". Визначено цільові групи дослідження, проведено експертне опитування, результати якого опрацьовані та опубліковані на широкий загал. Зворотний зв 'язок отримано під час експертного опитування, щодо 
споживчих мотивацій та потенційного попиту на е-гривню, за результатами якого опрацьовані альтернативні моделі (юз-кейси) е-гривні. Здійснено заходи щодо комунікації з учасниками платіжного ринку стосовно можливого
випуску е-гривні: взято участь у засіданнях міжнародних круглих столів , конференціях та робочих групах, опрацьовано міжнародні звіти щодо ЦВЦБ, надане інтерв ’ю міжнародним виданням, проведено серії виступів  на профільних 
конференціях, надано публікації та коментарі пресі. Ініційована реєстрація торговельної марки "Е-гривня"

01.01.2020 31.12.2021 НБУ

(ii) Опрацювати цільові бізнес-моделі е-
гривні

НБУ: за результатами внутрішніх досліджень, міжнародної співпраці та опитування експертів  ринку визначено та верхньорівнево опрацьовано три цільові моделі (варіанти використання) е-гривні: 
– е-гривня для роздрібних безготівкових платежів  (із можливим функціоналом "програмованих" грошей та можливістю здійснення цільових соціальних виплат); 
– е-гривня для використання у сфері, пов ’язаній з обігом віртуальних активів  (наприклад, для обміну, забезпечення випуску та інших операцій з віртуальними активами); 
– е-гривня для транскордонних платежів .
Мінцифри: разом з НБУ опрацьовувалися питання використання е-гривні для роздрібних безготівкових платежів  з можливістю "програмованості" (смарт-контрактів ) і можливістю здійснення цільових соціальних виплат , у сфері, пов 'язаній з 
обігом крипто-активів , та для здійснення транскордонних платежів

01.01.2020 31.12.2021 НБУ, Мінцифри

(iii) Підготувати оновлену концепцію щодо 
випуску е-гривні з аналізом різних 
моделей її випуску

НБУ разом із Мінцифри розроблено дорожню карту співпраці для опрацювання питань з впровадження е-гривні НБУ (з метою подальшої підготовки концепції е-гривні). Аналізуються та опрацьовуються три цільові моделі (варіанти) 
використання е-гривні: е-гривня для роздрібних безготівкових платежів  (із можливим функціоналом "програмованих" грошей та можливістю здійснення цільових соціальних виплат); е-гривня для використання у сфері, пов ’язаній з обігом 
віртуальних активів  (наприклад, для обміну, забезпечення випуску та інших операцій з віртуальними активами); е-гривня для транскордонних платежів . Триває опрацювання НБУ основних характеристик е-гривні, у тому числі  технологічних, 
дизайну та архітектури для підготовки концепції е-гривні

01.01.2020 31.12.2021 *** НБУ

(і) Удосконалити підходи щодо 
використання міжнародних стандартів  
захисту та криптографічного 
перетворення інформації поряд з 
українськими

НБУ: розроблене та затверджене Положення про захист  інформації та кіберзахист  у платіжних системах (постанова Правління НБУ від 19.05.2021 №  43)

01.01.2021 31.12.2024
НБУ, 
Держспецзв ’язку

(іі) Проаналізувати можливості розвитку 
Security Operation Centre у частині 
підвищення кібербезпеки фінтех компаній

НБУ: за результатами аналізу залучити Центр кіберзахисту Національного банку України до виконання

01.01.2021 31.12.2023 НБУ

(i) Визначити перелік потенційних 
користувачів  серед учасників  
фінансового ринку, перелік інформації та 
процес обміну інформацією між 
учасниками 

Визначений перелік потенційних користувачів  серед учасників  фінансового ринку, перелік інформації та процес обміну інформацією між учасниками. Станом на 24.12.2020 до системи електронної взаємодії поштово-портального рішення Web-FD 
підключені 88 кореспондентів , з яких 74 банківські установи, 14 небанківські установи, у тому числі Фонд гарантування вкладів  фізичних осіб

01.01.2020 31.12.2020 НБУ, ФГВФО

(iii) Визначити технологію, за допомогою 
якої забезпечуватиметься 
функціонування єдиної платформи

НБУ: із серпня 2020 року СЕП працює у режимі 23/7. У рамках виконання робіт  з упровадження нового покоління СЕП на базі міжнародного стандарту ISO 02022 та з цілодобовим режимом роботи в  НБУ розроблено:
- документи для впровадження стандарту в  платіжну інфраструктуру України. Тривають обговорення документів  з учасниками ринку, проведення попереднього аналізу та планування змін у внутрішніх та зовнішніх системах учасників  ринку; 
- технологічна платформа СЕП-4. Починаючи з 01.04.2021 в  НБУ функціонує тестовий стенд СЕП-4, до якого підключені всі учасники СЕП та фірми-розробники програмного забезпечення систем автоматизації банків .Учасники СЕП 
відпрацьовують взаємодію з СЕП-4 на міжбанківському рівні.
Підготовлені матеріали та організована робоча зустріч зі структурними підрозділами НБУ з опрацювання питання щодо внесення змін до нормативно-правових актів  НБУ та зміни підходів  до складання і подання банками статистичної звітності 
у зв 'язку з переходом СЕП на роботу в  режимі 24/7 (протокол від 09.04.2021 №  В/57-0012/28246).
Опрацьований проєкт  презентаційних матеріалів  "Організаційні питання отримання щоденної статистичної звітності банків  в  умовах роботи СЕП 24/7".
Ініційоване перед структурними підрозділами НБУ питання щодо статусу підготовки змін до НПА та процесів  НБУ для забезпечення переходу СЕП на роботу в  режимі 24/7

01.01.2021 31.12.2023 НБУ, ФГВФО

(iv) Визначити правове поле 
функціонування єдиної платформи та 
обміну інформацією між суб'єктами такої 
системи та за необхідності підготувати 
зміни до законодавства та нормативно-
правових актів

У СЕП-4, яка розроблена на базі стандарту ISO 02022 та забезпечує режим роботи 24/7, розроблено оптимальну модель для архітектури миттєвих платежів  на базі SCT Inst, що використовується в  ЄС. Підготовлені документи для 
впровадження функціоналу (сервісу) миттєвих платежів  в  СЕП-4.1

01.01.2022 31.12.2023 НБУ, ФГВФО

(i) Впровадити комплексну інформаційну 
систему моніторингу фондового ринку

НКЦПФР: прийнято рішення Комісії від 05.10.2021 №  931 "Про затвердження Порядку функціонування комплексної інформаційної системи Національної комісії з цінних паперів  та фондового ринку", зареєстроване в  Мін'юсті 30.11.2021 за №  
1548/37170

01.01.2020 31.12.2024 НКЦПФР

(iі) Удосконалити порядок ведення 
Державного реєстру фінансових установ  
та інших реєстрів  і переліків

НКЦПФР: прийнято такі НПА:
- рішення Комісії від 26.08.2021 №  700 "Про затвердження Порядку ведення реєстрів  учасників  ринків  капіталу та організованих товарних ринків", зареєстроване в  Мін'юсті 26.10.2021 за №  1385/37007, яким визначено порядок ведення 
реєстрів  учасників  ринків  капіталу та організованих товарних ринків : державного реєстру фінансових установ  (крім банків  та товарних бірж), реєстру професійних учасників  ринків  капіталу та організованих товарних ринків , реєстру 
недержавних пенсійних фондів , умови включення/виключення до/з зазначених реєстрів  відповідних учасників  ринків  капіталу та організованих товарних ринків  та надання інформації з реєстрів ;
- наказ Голови Комісії від 13.12.2021 №  234 "Про внесення змін до наказу від 24.12.2020 №  200 "Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надає НКЦПФР, інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг", яким 
оновлено перелік адміністративних послуг, які надає НКЦПФР.
Наразі оновлено інформацію по 98 інформаційних картках адміністративних посуг".
Також розроблено проєкт  Положення про Державний реєстр випусків  цінних паперів , який схвалено рішенням НКЦПФР від 04.11.2021 №  1059.
НБУ: здійснювалась підтримка та налагодження системи КІС НБУ. Проводиться обговорення процесу створення нового програмного продукту для ведення ДРФУ та інших реєстрів . Існує невизначеність щодо подальшої роботи з підрядником 
ТОВ "Медірент" та доцільності використання значних ресурсів  на доопрацювання системи КІС НБУ.
Здійснюється перегляд підходів , пошук альтернатив  та продовження роботи щодо створення нового програмного продукту

01.01.2020 31.12.2024 НКЦПФР, НБУ

(v) Впровадити систему онлайн-
моніторингу операцій на фондовому 
ринку за допомогою програмно-технічних 
комплексів

НКЦПФР: прийняте рішення Комісії від 05.10.2021 №  931 "Про затвердження Порядку функціонування комплексної інформаційної системи Національної комісії з цінних паперів  та фондового ринку", зареєстроване в  Мін'юсті 30.11.2021 за №  
1548/37170

01.01.2022 31.12.2024 НКЦПФР

Стратегічний 
напрям: V. 
Інноваційний 
розвиток
Стратегічна ціль 3: 
Забезпечення 
розвитку 
SupTech&RegTech

5.3.3

Сприяння 
використанню 
новітніх ІТ-
технологій 
регуляторами

(іv) На підставі результатів  дії (ііі) 
розробити та впровадити механізм 
виявлення фактів  неналежного 
виявлення та звітування про підозрілі 
операції (діяльність) суб’єктами 
первинного фінансового моніторингу 
інформації до Держфінмоніторингу

5.3.2

Запровадженн
я 
інноваційних 
інструментів 
обміну 
даними між  
НБУ, іншими 
державними 
установами та 
учасниками 
фінансового 
ринку

Держфінмоніторинг: у 2021 році підписано наказ Міністерства фінансів  України від 04.06.2021 №  322 "Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу", зареєстрований у Мін'юсті 06.08.2021 за №  1035/36657, 
що був  розроблений Держфінмоніторингом.
НБУ: проведена робоча зустріч із Держфінмоніторингом, за результатами якої підготовлені пропозиції щодо подальшої реалізації цього заходу, у тому числі щодо уточнення дій, які здійснюються на його виконання, а саме: розробити та 
впровадити алгоритми виявлення фактів  порушення строків  надання СПФМ інформації до Держфінмоніторингу. Проведено робочу зустріч з Держфінмоніторингом щодо наявної практики виявлення фактів  порушення СПФМ порядку 
інформування Держфінмоніторингу. Взято участь в  опрацюванні нового порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу між Держфінмоніторингом та СПФМ. В межах договору про співробітництво розширені напрями здійснення 
інформаційного обміну між Держфінмоніторингом та НБУ, пов 'язані із передаванням НБУ функцій нагляду за небанківськими установами

01.01.2020 31.12.2024
Держфінмоніторинг, 
НБУ, НКЦПФР

(iii) З метою здійснення нагляду за 
банками та небанківськими фінансовими 
установами щодо виявлення фактів  
неналежного управління ризиками СПФМ 
та неналежного звітування СПФМ про 
підозрілу діяльність, створити дата-
центричну модель моніторингу 
виявлення СПФМ операцій, пов ’язаних з 
легалізацією (відмиванням) доходів , 
одержаних злочинним шляхом:
розробити та впровадити аналіз моделей 
тразакцій для виявлення операцій, які 
мають ознаки таких, що здійснюються з 
метою легалізації (відмивання) доходів , 
одержаних злочинним шляхом, 
фінансування тероризму та 
фінансування розповсюдження зброї 
масового знищення на основі сучасних 
технологій;
розробити моделі виявлення нетипових 
аномальних тразакцій для визначення 
потенційно нових схем легалізації 
(відмивання) доходів , одержаних 
злочинним шляхом, фінансування 
тероризму та фінансування

НКЦПФР: направлений лист  НКЦПФР від 05.07.2021 №  13/02/14420 до НБУ з пропозиціями щодо спільного впровадження заходів  з метою створення дата-центричної моделі виявлення операцій, пов ’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів , 
одержаних злочинним шляхом.
НБУ: листом від 10.09.2021 №  25-0006/84545 НБУ надіслав  НКЦПФР та Держфінмоніторингу пропозиції щодо подальшої реалізації цього заходу, у тому числі щодо уточнення дій, які здійснюються на його виконання, а саме: вжити заходів  з 
автоматизації інструментів , що використовуються для нагляду за банками та небанківськими установами у сфері фінансового моніторингу, дотримання валютного та санкційного законодавства. Поставлені завдання для проєкту "Єдина 
робоча платформа для наглядовців ", взято участь в  його реалізації

01.01.2020 31.12.2024 НБУ, НКЦПФР

31.12.2024
НБУ, ДПС, ФГВФО, 
НКЦПФР, Мінцифри

(іі) Запровадити внутрішню аналітичну 
платформу комплексного аналізу 
інформації про клієнта та операції 
фінансового сектору, власниками якої є 
державні органи та суб’єкти надання 
фінансових послуг:
розробити методологію розрахунку 
індикаторів  особи за окремими 
класифікаторами (фіктивне 
підприємництво, шахрайство тощо);
реалізувати EWS та скорингові моделі за 
окремими напрямами аналізу клієнтів  
банків  із задіянням штучного інтелекту;
використовувати всі доступні джерела 
інформації (інформація банків , органів  
державної влади)

Мінцифри: проведені переговори з проєктним офісом НБУ щодо можливості використання технологій штучного інтелекту для аналізу клієнтів  банків .

НБУ: здійснюється аналіз бізнес-вимог щодо створення аналітичної платформи

01.01.2020 31.12.2022 ***
НБУ, НКЦПФР, 
Мінцифри

НБУ: опублікована Концепція розвитку наглядових та регуляторних технологій, проведене опитування ринку. Здійснюється перегляд концепції заходу "RegTech" та передумов  для участі в  регуляторній пісочниці банків , RegTech компаній та 
регулятора, синхронізація матеріалів  Білої книги стосовно бачення та основних питань з напрямів  розвитку наглядових і регуляторних технологій на банківському та небанківському фінансовому ринку України з іншими стратегічними 
документами. Погоджений проєкт  Білої книги із зацікавленими підрозділами НБУ

31.03.2020 31.12.2023
НБУ, НКЦПФР, 
ФГВФО

У грудні 2020 року затверджена Угода про інформаційне співробітництво між Державною податковою службою України та Національним банком України. Створена робоча група з організації інформаційного співробітництва з ФГВФО

01.01.2020

(i) Запровадити повноцінний обмін 
захищеними та легітимними 
інформаційними активами в  
електронному вигляді між регуляторами, 
іншими учасниками фінансового ринку в  
межах виконання ними своїх 
повноважень

5.2.3
Забезпечення 
посилення 
кібербезпеки 

5.3.1

Стимулювання 
 
впровадження 
 інноваційних 
технологій в 
комплаєнс

(іі) Створити сприятливе середовище для 
стимулювання впровадження 
інноваційних технологій в  комплаєнсі:
запровадити комунікаційні засади 
взаємодії між учасниками фінансового 
ринку, РЕГТЕК-компаніями та 
регуляторами (конференції, круглі столи) 
щодо оцінки впливу впровадження 
регуляторних технологій на ринок;
впровадити кращі світові практики 
рішень РЕГТЕК-компаній та використання 
їх учасниками фінансового ринку

Стратегічний 
напрям: V. 
Інноваційний 
розвиток

Стратегічна ціль 2: 
Забезпечення 
розвитку ринку 

FinTech, цифрових 
технологій та 
платформ 
регуляторів

5.2.1

Забезпечення 
розвитку 
цифрових 
технологій, 
комп’ютерног
о 
проєктування, 
аналізу big 
data, 
blockchain, 
автоматизації, 
роботизації і 
використання 
штучного 
інтелекту

5.2.2

Вивчення 
можливості 
випуску 
цифрової 
валюти 
центрального 
банку "е-
гривня"

5.1.4
Розвиток НПС 
"ПРОСТІР"



(vi) Розробити пропозиції щодо 
вдосконалення законодавства з метою 
передбачення можливості проведення 
небанківськими фінансовими 
установами електронної дистанційної 
верифікації та ідентифікації клієнтів  за 
допомогою сучасних IT-технологій без 
фізичної присутності клієнта у фінансовій 
установі

НКЦПФР: прийняте рішення Комісії від 11.03.2021 №176 "Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює 
Національна комісія з цінних паперів  та фондового ринку", зареєстроване в  Мін'юсті 19.04.2021 за №532/36154, яким передбачена віддалена верифікація клієнтів  в  електронному режимі за допомогою сучасних баз даних, електронних 
документів  та носіїв , зокрема врегульоване віддалене встановлення ділових відносин за допомогою Системи BankID Національного банку України та за процедурою верифікації, здійсненої СПФМ у режимі відеотрансляції з дотриманням 
встановлених вимог

01.01.2020 30.06.2023 НКЦПФР 

(vіі) Забезпечити можливість надання 
адміністративних послуг в  електронному 
вигляді

НКЦПФР: Прийняті такі НПА:
- рішення Комісії від 21.01.2021 №  34 "Про затвердження Положення про допуск цінних паперів  іноземних емітентів  до обігу на території України, зареєстроване в  Мін'юсті 23.03.2021 за №  379/36001 (зі змінами, внесеними рішенням НКЦПФР від 
13.10.2021 №937);
- рішення Комісії від 13.05.2021 №  275 "Про затвердження Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках – діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних 
біржах", зареєстроване в  Мін'юсті 25.05.2021 за №  693/36315; 
- рішення Комісії від 19.08.2021 №  665 "Про затвердження Ліцензійних умов  провадження професійної діяльності на ринках капіталу - клірингової діяльності", зареєстроване в  Мін'юсті 26.10.2021 за №  1382/37004;
- рішення Комісії від 15.09.2021 №  770 "Про затвердження Положення про надання управителю дозволу на право прийняття на себе комерційних ризиків  при створенні фонду фінансування будівництва виду Б", зареєстроване в  Мін'юсті 
26.10.2021 за №1375/36997;
 - рішення Комісії від 21.10.2021 №  982 "Про затвердження Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу", зареєстроване в  Мін'юсті 03.12.2021 за №  1563/37185; 
- рішення Комісії від 17.11.2021 №  1124 "Про затвердження Порядку надання адміністративних послуг Національною комісією з цінних паперів  та фондового ринку", зареєстроване в  Мін'юсті 03.02.2022 за №  147/37483;
- наказ Голови Комісії від 30.12.2021 №  257 "Про затвердження Технічних параметрів  та вимог щодо застосування засобів  електронної пошти для цілей застосування офіційного каналу зв ’язку", якими передбачено застосування засобів  
офіційного каналу зв ’язку в  частині забезпечення обміну електронними документами між заявниками (особами) та НКЦПФР для організації можливості подання до Комісії, зокрема повідомлень з питань надання адміністративних послуг. Наразі 
по 27 адміністративних послугах передбачено подання документів  в  електронному вигляді.
Розроблено такі проєкти НПА:
- проєкт  Ліцензійних умов  провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності, який схвалено рішенням Комісії від 16.12.2021 №  1223;
- проєкт  Ліцензійних умов  провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління активами інституційних інвесторів , який схвалено рішенням Комісії від 16.12.2021 №  1224;
- проєкт  Ліцензійних умов  провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів , який схвалено рішенням Комісії від 16.12.2021 №  1225; 
- проєкт  Ліцензійних умов  провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління майном для фінансування об’єктів  будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, який схвалено рішенням Комісії від 
24.12.2021 №  1252

01.01.2020 31.12.2024 НКЦПФР, Мінцфри

(i) Проаналізувати технічні вимоги 
впровадження та оцінити технічну 
можливість для переходу на обмін 
інформацією за європейськими 
стандартами 

НБУ: проводиться підготовча робота зі створення Технічних вимог (участь у навчальних заходах з питань запровадження стандартів  FINREP та COREP та інших, налагодження співробітництва з іноземними регуляторами щодо подальшого 
звітування на рівні регуляторів )

01.01.2020 31.12.2024 НБУ

(ii) Впровадити вимоги Загального 
регламенту про захист  даних (EU GDPR) 
для фінансового сектору

НБУ як учасник робочої групи при ВРУ надав  свої пропозиції до змін до Закону України "Про захист  персональних даних", якими передбачено імплементація вимог Загального регламенту про захист  даних (EU GDPR)" (реєстраційний №  5628)

01.01.2020 31.12.2024 НБУ

(iii) Створити інтерфейси прикладного 
програмування (АРІ) для доступу 
зовнішніх користувачів  до відкритих 
даних у машиночитаному форматі 

Виконано: інтерфейси прикладного програмування (АРІ) створені та підтримуються в  актуальному стані.
Усі необхідні АРІ розроблені вчасно та продовжують розроблятися за потреби

01.01.2020 31.12.2020 НБУ

(iv) Створити єдине вікно отримання 
споживачами небанківських фінансових 
послуг консолідованої інформації про 
діяльність небанківських фінансових 
установ

НБУ: проєкт  перебуває на завершальній стадії. Упровадження та налагодження роботи Єдиного центру взаємодії з громадянами в  будівлі за адресою м. Київ , вул. Січових Стрільців , 15, має відбутись до кінця 2022 року

01.01.2020 31.12.2024 НБУ, НКЦПФР

(v) Розробити та впровадити процедуру 
надання даних регулятору про діяльність 
недержавних пенсійних фондів  у 
щоденному режимі, а також розробити та 
впровадити процедуру контролю за 
діяльністю недержавних пенсійних 
фондів  на підставі щоденних звітних 

НКЦПФР: розроблене та прийняте рішення Комісії від 23.07.2020 №  379 "Про затвердження Положення про порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду адміністративних даних, у тому числі 
звітності з недержавного пенсійного забезпечення", зареєстроване в  Мін'юсті 04.09.2020 за №  847/35130, яким передбачено подання щоденних адміністративних даних з 01 жовтня 2020 року. Наразі звітні дані про діяльність недержавних 
пенсійних фондів  подаються до НКЦПФР у щоденному режимі

01.01.2021 31.12.2024 НКЦПФР

(vі) Розробити та впровадити процедуру 
періодичного інформування учасників  
недержавних пенсійних фондів  про стан 
їх заощадження

НКЦПФР: планом роботи НКЦПФР на 2022 рік передбачено здійснення розроблення нової редакції Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду

01.01.2021 31.12.2024 НКЦПФР

(vii) Запровадити механізми контролю за 
правомірністю використання 
небанківськими фінансовими 
установами під час надання фінансових 
послуг, у тому числі і в  інформаційно-
телекомунікаційних системах, 
найменувань та торгових марок інших 
фінансових установ

НБУ: для впровадження механізму контролю Департаменту ліцензування необхідні відповідні повноваження. Такі повноваження закладені в  проєкті Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів  фінансових послуг та умови 
провадження ними діяльності з надання фінансових послуг

01.01.2020 31.12.2022 НБУ, НКЦПФР

(viіi) Запровадити інноваційні елементи 
логістики та підвищити рівень 
автоматизації роботи з готівкою

Розроблено та погоджено методику збору даних для розрахунку показників  вартості оброблення, зберігання та знищення банкнот  і монет , а також зібрано дані, розраховано фактичне значення. Методика затверджена розпорядженням НБУ від 
10.01.2022 №  59-ра 01.04.2020 31.12.2021 *** НБУ

(i) Проаналізувати наявні відкриті публічні 
реєстри на предмет  їх актуальності, 
повноти, взаємозв ’язку

НКЦПФР: на постійній основі проводиться аналіз відображення інформації з реєстрів  учасників  ринків  капіталу та організованих товарних ринків : державного реєстру фінансових установ  (крім банків  та товарних бірж), реєстру професійних 
учасників  ринків  капіталу та організованих товарних ринків , реєстру недержавних пенсійних фондів , державного реєстру випусків  цінних паперів  та державного реєстру уповноважених рейтингових агентств , що міститься у відкритих 
публічних реєстрах.
Прийнято рішення Комісії від 26.08.2021 №  700 "Про затвердження Порядку ведення реєстрів  учасників  ринків  капіталу та організованих товарних ринків", зареєстроване в  Мін'юсті 26.10.2021 за №  1385/37007, яким визначено порядок 
ведення реєстрів  учасників  ринків  капіталу та організованих товарних ринків : державного реєстру фінансових установ  (крім банків  та товарних бірж), реєстру професійних учасників  ринків  капіталу та організованих товарних ринків , реєстру 
недержавних пенсійних фондів , умови включення/виключення до/з зазначених реєстрів  відповідних учасників  ринків  капіталу та організованих товарних ринків  та надання інформації з реєстрів . 
Також розроблено проєкт  Положення про Державний реєстр випусків  цінних паперів , який схвалено рішенням Комісії від 04.11.2021 №1059.
 
Мінцифри: проведено аналітичне дослідження державних реєстрів  на замовлення Мінцифри в  межах USAID/UK aid проєкту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS" з метою аналізу поточного стану 
функціонування електронних реєстрів  та оцінки потенційних ризиків .
У звіті проаналізовані такі реєстри: Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців  та громадських формувань, Державний реєстр речових прав  на нерухоме майно, Державний реєстр актів  цивільного стану, Державний 
земельний кадастр, Реєстр застрахований осіб, Єдиний державний демографічний реєстр, Єдиний державний реєстр транспортних засобів , Державний реєстр фізичних осіб платників  податків , Єдина інформаційна база даних про внутрішньо 
переміщених осіб, Реєстр будівельної діяльності. Мінцифри виконало завдання

01.01.2020 31.12.2024

НБУ, НАБУ, НКЦПФР, 
Мінекономрозвитку, 
Мін’юст , КМУ, 
ФГВФО, Мінцифри

(ii) Проаналізувати потреби ринку та 
нормативно врегулювати отримання 
учасниками ринку доступу до публічних 
реєстрів

НБУ: здійснена інвентаризація потреб НБУ та банків  у розширенні функціональності державних реєстрів  / інформаційних активів  та отримання доступу до них, за результатами якої інформаційні активи ДПС, Мін'юсту та Державної служби 
статистики України визначені як пріоритетні. Підготовлені попередні пропозиції щодо внесення змін до проєктів  нормативно-правових актів  з питань розширення функціональності / доступу до даних державних реєстрів , власником яких є 
Мін'юст .
Мінцифри: завдання в  частині повноважень Мінцифри вважати виконаним. Постановою КМУ від 03.03.2021 №  407 "Про внесення змін до постанов  Кабінету Міністрів  України від 21 жовтня 2015 р. №  835 і від 30 листопада 2016 р. №  867" 
серед іншого передбачене відкриття фінансової звітності підприємств  – платників  податку на прибуток органами фінансового котролю. Під час опрацювання проєкту постанови враховані пропозиції та зауваження НБУ, надіслані в  листі НБУ №  
14- 0004/73737 від 08.12.2020. 18.11.2021 Верховною Радою прийнятий Закон України "Про публічні електронні реєстри", який встановлює правові, організаційні і фінансові засади створення та функціонування публічних електронних реєстрів  з 
метою захисту прав  та інтересів  фізичних та юридичних осіб під час створення, зберігання, оброблення та використання інформації у публічних електронних реєстрах

01.01.2020 31.12.2024

НБУ, НАБУ, НКЦПФР, 
Мінекономрозвитку, 
Мін’юст , КМУ, 
ФГВФО, Мінцифри

(ііі) З метою автоматизації процесу 
передачі персональної інформації клієнтів  
від банків  до державних органів , 
запровадження дієвого механізму 
(порядку регулювання) у сфері обміну 
електронними даними між суб’єктами 
владних повноважень з державних 
електронних інформаційних ресурсів  під 
час надання адміністративних послуг 

Мінцифри: завдання у частині повноважень Мінцифри вважати виконаним.
З метою запровадження електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів  Міністерством цифрової трансформації відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів  України від 08.09.2016 №  606 "Деякі питання 
електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів" створена та впроваджена система електронних інформаційних ресурсів  під час надання адміністративних послуг взаємодії державних електронних інформаційних 
ресурсів  (Трембіта). Система електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів  призначена для автоматизації та технологічного забезпечення обміну електронними даними між суб’єктами владних повноважень з 
державних електронних інформаційних ресурсів  під час надання адміністративних послуг та здійснення інших повноважень відповідно до покладених на них завдань. Система Трембіта 02.01.2020 введена в  промислову експлуатацію 01.01.2021 31.12.2023

Мінцифри, НБУ, 
НАБУ, НКЦПФР, 
Мінекон, Мін’юст , 
КМУ, ФГВФО

(i) Забезпечити переведення системи 
BankID НБУ на комерційну модель 
використання

НБУ: за 2021 рік до Системи BankID НБУ підключились 13 банків  у статусі абонентів -ідентифікаторів  та 54 нових абоненти – надавачі послуг. Здійснено 30 млн успішних електронних підтверджень ідентифікацій (загальна кількість ЕПІ за 
показниками комерційних та некомерційних порталів  послуг), що майже у 4 рази більше ніж за 2020 рік (7,6 млн шт .). Банки як абоненти-ідентифікатори завдяки комерційній моделі використання системи отримали дохід у розмірі 158,8 млн грн 
за надання успішних електронних підтверджень дистанційної ідентифікації користувачів  за міжабонентським тарифом. Станом на 01.01.2022: загальна кількість учасників  Системи BankID НБУ становила 39 абонентів -ідентифікаторів  (банків  
України) та 92 абоненти – надавачі послуг, серед них 8 банків , які надають послуги онлайн, використовуючи віддалену ідентифікацію клієнтів ; 99,6% клієнтів   – власників  платіжних карток в  Україні мали змогу дистанційно отримати послуги з 
використанням Системи BankID НБУ. Протягом 2021 року з метою забезпечення подальшого розвитку та модернізації Системи розроблено тарифи НБУ на власні послуги у Системі BankID, які затверджено Постановою Правління НБУ від 
12.01.2022 №  2 "Тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України у Системі BankID Національного банку України" та впроваджено у дію з 01 лютого 2022 року

01.01.2020 31.12.2020 НБУ, Мінцифри

(ii) Забезпечити розвиток системи BankID 
НБУ відповідно до встановлених 
ключових індикаторів

НБУ: з метою оптимізації та удосконалення бізнес-процесів  для забезпечення розвитку Системи BankID протягом 2021 року розроблено та затверджено: Публічну пропозицію Національного банку України на укладення Договору приєднання до 
Системи BankID Національного банку України (рішення Ради Системи BankID НБУ протокол від 26.05.2021 №В/57-0012/41146) та переведено всіх абонентів  на роботу в  межах цього договору; нову версію Специфікації взаємодії абонентського 
вузла з центральним вузлом Системи BankID Національного банку України (рішення Ради Системи BankID НБУ протокол від 05.11.2021 №  В/57-0007/95807 (зі змінами); зміни до Порядку вирішення спорів  між абонентами Системи BankID 
Національного банку України (рішення Ради Системи BankID НБУ протокол від 10.01.2022 №В/57-0007/1381) в  частині оптимізації процедури оскаржень; Положення про здійснення Національним банком України моніторингу послуг абонента-
надавача послуг Системи BankID Національного банку України (рішення Ради Системи BankID НБУ протокол від 26.07.2021 №B/57-0007/61006); зміни до Положення про Систему BankID Національного банку України в  частині здійснення 
багатофакторної автентифікації користувачів  (постанова Правління Національного банку України від 27.04.2021 №  35); Положення про Раду Системи BankID Національного банку України, затверджене рішенням Правління НБУ від 26.09.2019 №  
724-рш, зі змінами) (від 27.04.2021 №  165-рш) в  частині уточнення її повноважень. Удосконалено розділ про Систему BankID НБУ на офіційному Інтернет-представництві Національного банку (https://bank.gov.ua/ua/bank-id-nbu) в  частині 
розширення функціоналу для користувачів  та абонентів , автоматизований список діючих учасників  системи та додана відеоінструкція для користувачів

01.01.2020 31.12.2022 НБУ, Мінцифри

(i) Впровадити систему дистанційної 
ідентифікації та верифікації клієнта для 
здійснення низькоризикових операцій, що 
надаються у сфері накопичувального 
пенсійного забезпечення

НКЦПФР: прийняте рішення НКЦПФР від 11.03.2021 №  176 "Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює 
Національна комісія з цінних паперів  та фондового ринку", зареєстроване в  Мін'юсті 19.04.2021 за №  532/36154, яким передбачена віддалена верифікація клієнтів  в  електронному режимі за допомогою сучасних баз даних, електронних 
документів  та носіїв , зокрема врегульоване віддалене встановлення ділових відносин за допомогою Системи BankID Національного банку України та за процедурою верифікації, здійсненої СПФМ у режимі відеотрансляції з дотриманням 
встановлених вимог.
Проведений аналіз міжнародного досвіду, здійснюється створення концепції

01.01.2020 31.12.2023 НКЦПФР

(ii) Забезпечити впровадження системи 
дистанційного укладання пенсійних 
контрактів  та інших правочинів  у сфері 
накопичувального пенсійного 
забезпечення в  електронному вигляді

НКЦПФР: планом роботи НКЦПФР на 2022 рік передбачене здійснення розроблення нової редакції Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду

01.01.2020 31.12.2023 НКЦПФР, НБУ

(ііі) Створити сприятливу систему 
доступу до ринків  спільного інвестування 
та недержавного пенсійного 
забезпечення шляхом упровадження 
цифрових технологій, у тому числі 
забезпечення можливості укладання 
договорів  купівлі/продажу цінних паперів  
ІСІ та пенсійних контрактів  з 
використанням кваліфікованого 
електронного підпису

НКЦПФР: планом роботи НКЦПФР на 2022 рік передбачене здійснення розроблення нової редакції Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду

01.01.2020 30.06.2023 НКЦПФР

(i) Побудувати та сертифікувати ЦОД 
НБУ відповідно до вимог міжнародного 
Uptime Institute Tier IV

НБУ: Отриманий сертифікат  Tier 4 для проєктної документації ЦОД.
Виконуються роботи відповідно до проєкту "Будівництво основного центру оброблення даних" 01.01.2020 31.12.2024 НБУ

(ii) Сприяти нормативному 
врегулюванню питань щодо 
використання хмарних технологій на 
фінансовому ринку

НБУ брав  участь у розгляді Закону України "Про хмарні технології" (Закон №2075-ІХ прийнято 17.02.2022, набирає чинності 16.09.2022)
Збільшено потужність, підвищено доступність та відмовостійкість NBU Cloud

01.01.2020 31.12.2024 НБУ, НАБУ, Мінцифри

(ii) Сприяти переходу на електронний 
документообіг суб’єктів  ринку з 
державними установами

НБУ: виконується у форматі проєкту. Проведено аналіз міжнародного досвіду, здійснено оформлення бізнес-вимог зацікавлених сторін.
Мінцифри: завдання в  частині Мінцифри вважати виконаним. Постановою КМУ від 17.01.2018 №55 затверджено Регламент  організації взаємодії органів  виконавчої влади в  електронній формі - Регламент  СЕВ ОВВ, згідно з яким до СЕВ ОВВ 
може підключитися будь-яка юридична особа, зареєстрована в  Україні. Для цього потрібно укласти угоду з ДП "Держінформресурс" - адміністратором системи. Після цього можна обмінюватися з держустановами, підключеними до СЕВ, 
електронними документами

01.01.2020 31.12.2024
НБУ, КМУ, Мін’юст , 
Мінцифри

(iii) Сприяти поширенню використання 
європротоколу в  електронному вигляді 
під час урегулювання ДТП

НБУ: протягом 2021 року НБУ проводилась робота з розроблення законодавчих пропозицій щодо нової редакції Закону України "Про обов ’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників  наземних транспортних засобівˮ. 
25.10.2021 оприлюднений проєкт  постанови "Про деякі питання здійснення обов ’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників  наземних транспортних засобів ", яким передбачається збільшення максимального розміру 
страхової виплати за шкоду, заподіяну майну потерпілих, у разі оформлення європротоколу до 80 000 гривень на потерпілого

01.01.2020 31.12.2024 НБУ, Мінфін

(iv) Забезпечити зростання частки 
договорів  ОСЦПВ, укладених онлайн

НБУ: протягом 2021 року НБУ проводилась робота з розроблення законодавчих пропозицій щодо нової редакції Закону України "Про обов ’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників  наземних транспортних засобівˮ, 
положеннями якого передбачається поступовий перехід на виключне укладення електронних договорів  ОСЦПВ 01.01.2020 31.12.2024 НБУ

(v) Сприяти застосуванню електронного 
документообігу під час урегулювання 
страхових випадків  за договорами 
страхування

НБУ: протягом 2021 року опрацьовувалося питання щодо необхідності внесення змін до Податкового кодексу України з метою усунення несприятливих та нерівних інвестиційних умов  як для споживачів  небанківських фінансових послуг, так і 
для фінансових установ , а також для сприяння розвитку небанківських фінансових послуг.
Зокрема, відповідно до абзацу другого підпункту 165.1.28 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Податкового кодексу України (ПКУ) порядок застосування підпунктів  165.1.27 та 165.1.28 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Податкового кодексу 
України щодо страхових виплат , страхових відшкодувань, викупних сум та пенсійних виплат , отримуваних платником податку за договорами страхування, недержавного пенсійного забезпечення, пенсійного вкладу та довірчого управління, 
визначається Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків  фінансових послуг.
Внесення відповідних змін до ПКУ щодо заміни Регулятора на НБУ у зв ’язку зі "сплітом" дасть змогу внести зміни до розпорядження Нацкомфінпослуг щодо визнання, як оригіналів , так і електронних копій документів , що підтверджують факт  
настання страхового випадку та розмір нанесеної шкоди (збитків ).
Створена робоча група Національного банку України, яка напрацьовує зміни до Закону України "Про обов 'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників  наземних транспортних засобів ", сприятиме застосуванню 
електронного документообігу під час урегулювання страхових випадків  за договорами страхування

01.01.2021 31.12.2024 НБУ

* однак не раніше реалізації пункту (v) заходу 1.1.2 "Підвищення інституційної спроможності та незалежності регуляторів  та ФГВФО" Стратегічної цілі 1 "Ефективне регулювання фінансового сектору та удосконалення наглядових підходів " Стратегічного напряму І: Фінансова стабільність"

** в  частині реалізації заходу відносно підвищення суми відшкодування вкладів  у банках - одночасно з реалізацією пункту (v) заходу 1.1.2 "Підвищення інституційної спроможності та незалежності регуляторів  та ФГВФО" Стратегічної цілі 1 "Ефективне регулювання фінансового сектору та удосконалення наглядових підходів " Стратегічного напряму І: Фінансова стабільність"

*** в  рамках роботи комунікаційної платформи у 2021 році погоджено подовжити термін виконання дії, відповідні зміни будуть прийняті до стратегії під час чергового оновлення

**** в  рамках роботи комунікаційної платформи у 2021 році дію погоджено видалити, відповідні зміни будуть прийняті до стратегії під час чергового оновлення

НБУ: проведено аналіз міжнародного досвіду, здійснено оформлення бізнес-вимог зацікавлених сторін. Проведено аналіз НПА НБУ на предмет  наявності паперової форми. Сформовано перелік потреб ринку фінансових послуг для переходу на 
електронний документообіг. Надано роз'яснення учасникам ринку щодо можливостей розвитку електронного документообігу

01.01.2020 31.12.2024
НБУ, КМУ, Мінфін, 
Мін’юст , ДПС

5.4.2

Розвиток 
системи 
віддаленої 
ідентифікації 
BankID НБУ та 
онлайн 
сервісів 
фінансових 
послуг 

5.4.3

Впровадити 
систему 
дистанційного 
укладання 
правочинів у 
сферах 
накопичуваль
ного 
пенсійного 
забезпечення 
та спільного 
інвестування

5.4.4

Розвиток та 
використання 
хмарних 
технологій, 
розвиток ІТ- 
інфраструктур
и

5.3.4

Удосконаленн
я розкриття 
інформації на 
основі 
стандартів 
звітності в 
електронному 
вигляді 

Стратегічний 
напрям: V. 
Інноваційний 
розвиток

Стратегічна ціль 4: 
Розвиток цифрової 

економіки 

5.4.1

Розширення 
доступу 
учасників 
ринку до 
публічних 
реєстрів

5.4.5

Поширення 
застосування 
безпаперових 
технологій

(i) Сприяти подальшому переходу 
документів  (у тому числі касових, 
документів , що супроводжують 
оформлення фінансових продуктів  тощо) 
в  електронний формат :
збільшити строки подання підзвітними 
особами звіту про використані кошти, 
видані на відрядження або під звіт , за 
безготівковими розрахунками, що 
здійснювалися з використанням 
корпоративної платіжної картки;
надати права підзвітним особам 
надавати в  електронній формі підтвердні 
документи, що підтверджують здійснення 
витрат  коштів , виданих на відрядження 
або під звіт , за безготівковими 
розрахунками, здійсненими ними, у тому 
числі з використанням платіжних карток 
(особистих/корпоративних)


